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SOWO WSTPNE.

Pobieny rzut oka na dob dziejow, obejmujc
wypadl^i w bezporednim ze spraw polsk stosunku

pozostajce, usprawiedliwi nowe, rozszerzone i do mo-
mentu obecnego zastosowane opracowanie broszury,

która lat temu dwadziecia kilka zbawienny wywara
wpyw.

Bezporednio, a najmocniej spraw polsk, po wy-
rocznym dla niej r. 1864, obchodzce wypadki zazna-

czaj si tryumfami mocarstw, co Polsk rozebray. Id
one w nastpujcym porzdku chronologicznym:

r. 1864 — tryumf sprzymierzonych Prus i Austryi

nad Dani;

r. 1866 — tryumf Prus nad Austry;

r. 1871 — tryumf Prus nad Francy;

r. 1877 — tryumf Rossy i nad Turcy;

r. 1906 — tryumf Rossyi nad wewntrznymi rozru-

chami rewolucyjnemi.

Kady z tryumfów tych w Polsk obuchem uderzy,

z wyjtkiem zaznaczonego r. 1866, w którym, skutkiem

pobicia si pomidzy sob mocarstw witem przymie-

rzem zwizanych, na cz Polski, co si pod austryackie

dostaa panowanie, autonomiczne spyny ulgi.



Tryumfy pruskie daway si i daj Polakom we
znaki wynajdywaniem i stosowaniem do nich jaknaj-

dokuczliwszych praw i postanowie wyjtkowych, ty-

czcych si uytkowania wasnoci rolnej, mówienia

jzykiem ojczystym, sdownictwa, szkolnictwa, dzienni-

karstwa i szykan rodzaju wszelakiego. W kategoryi tej

gonemi si stay sprawy: wrzenieska (zncanie si
nad dziemi), wóz Drzymay, procesy o Skarb Naro-

dowy i inne, i inne.

Najdotkliwiej jednak odczu si da tryumf, odnie-

siony przez czynownictwo moskiewskie — najdotkliwiej

z tej racyi, e w padziernikowym, konstytucyonalizmem

brzemiennym manifecie carskim, przebijay si reformy,

wróce przywrócenie w Królestwie autonomii z roku

1830, bez wojska polskiego, ale za to z uniwersytetem

polskim i ze szkolnictwem, porczajcem narodowi na

polu umysowem bezgraniczny, naukowy i artystyczny

rozwój. Dziki wróbie tej, po szeregu strejków, prze-

mys krajowy u podstaw podkopujcych, i po demonstra-

cyach, ora biaego na podeptanie po botach i gnojach

pocigajcych, ludno warszawska dnia 5 listopada

r. 1905 popisaa si manifestacy patryotyczn, zdu-

miewajc spokojem i rozmiarami, jakote estetycznem

a o Polsce wiadczcem przystrojeniem okazami, które,

przechowywane dotychczas w ukryciu przed policy,

przyozdobiy okna i balkony. Mówcy natchnieni, z im-

prowizowanych na ulicach i placach miejskich mównic,

zapowiadali odycie narodowe.

Zapowiedziom tym towarzyszy nie sza uradowania,

ale spokój pewnoci jutra lepszego. Sza nastpi póniej,

z powodu innego.



Rzekoma rewolucya strejkowa, antipatryotyczna

i antJKligijna, burzycicika fabryk i pmcowni domowych,

konfiskatorka kapitaów, burzycielka monopolów rz-

dowych i domów rozpusty, ekspropryatorka ogólna,

miaa swój kwadrans powodzenia, póki z poskramia-

niem jej rzd si powstrzymywa w oczekiwaniu na

przypuszczalne powstanie narodowe. Powstanie unie-

moliwia wzgld na moliwo wyprawienia wiatu

widowiska wojny domowej w wizieniu, jakiem dla

Polaków jest ojczyzna ich wasna, oraz — wzgld
równie wany — na obecno dwukro stotysicznej

armii regularnej, nie wysanej na teatr wojny japo-

skiej dla nieogaacania z si zbrojnych krajów polskich.

Strajkowe hece Moskale tolerowali do czasu, a si

przekonali, e tych, co by powstanie wywoa mogli,

pochona nadzieja doczekania si lepszych czasów.

A i póniej socyalistów militarnie tolerowali, zostawiajc

ich na pastw policyi i andarmeryi, posugujcych si
prowokacy ^).

Demokracyi narodowej w obron nie bior. Zb-
dzia ona, zbdzia grubo i obrzydliwie, majc nb. w rku
atut wietny wyrobu wasnego. Atut ów, pod postaci

rozbudzenia patryotyzmu w polskim ludzie rolnym,

wasnem staraniem, wasnem powiceniem, dziki

skromnej Skarbu Narodowego pomocy pieninej, a pod
instytucyi skarbowej kontrol, do takiej doprowadzia

^) Socyalici zarzucaj Demokracyi narodowej, e miaa i ona

f/bojówk" przeciwko nim. Tak, miaa bojówk, sformowan przez

dzia robotników narodowycli, celem powstrzymywania mordów,

jakicli si socyalistyczne organizacye dopuszczay na icli przewo-

dnikaci, a nawet i na ludziaci, odznaczajcych! si wród nici

wyszoci umysow.



sprawnoci politycznej, e gdy do wyborów przyszo,

lud polski przewodnictwu onej obron sprawy polskiej

w Dumie moskiewskiej, a w obliczu wiata, powierzy.

Przewodnictwo N. D. zawiodo zaufanie ludowe. Nie

zaprzepacio ono sprawy polskiej, bdcej tego rodzaju,

e jej zaprzepaci nie sposób; lecz j zabagnio, od-

dajc na ask i nieask najwikszego Polski wroga

za pomoc przeniesienia sprawy jej z nad Wisy nad

New.
Opucio przewodnictwo N. D. grunt ojczysty, po-

zostawiajc lud samemu sobie i samej sobie modzie
z klas inteligencyi, w otoczeniu pokus, idcych od

ekspropryatorstwa rewolucyjnego, wyzutego z „przes-

dów" (?), zuchwaego, odwanego, gotowego na wszystko,

nawet na suenie ochranie w charakterze prowokator-

skim lub prosto szpiegowskim.

Zmaganie si z jednej strony rewolucyi tego ro-

dzaju z pozbawion czci i wiary policy i „achran"

czynownicz; zmaganie si z drugiej strony — przeka-

zanego nam przez ojców, dziadów, pradziadów, wo-

jowników i na polu owiatowem pracowników — z mo-
dernistycznem, w cudne stylowe szaty przyodzianem

literacko-filozoficznem wykazywaniem absolutnej w walce

odwiecznej pokonania Arimana przez Ormuzda niemo-

liwoci, patryotyzmu polskiego: przyprowadzi mu-
siao do upadku na duchu gbszego i innego, anieli

te upadki, jakie jeden po drugim nastpoway w la-

tach 1772, 1792, 1794, 1815, 1831 i 1864. Jeden tylko

upadek na duchu, w roku 1792, zaprawny tryumfem

Targowiczan, ma niejakie z obecnym podobiestwo.

Obecny atoli idzie gbiej, anieli tamten. Upadek na

duchu r. 1792 spowodowaa jedna klasa spoeczna,



Tiawskró za Sasów i Stanisawa Augusta zdemoralizo-

wana. Demoralizacya ta atoli wyosobniaa si z na-

rodu, który wnet na zawart w niej trucizn znalaz

antidotum: w powstaniu Kociuszkowskiem i w legio-

naci Dbrowskiego. Upadek na duchu obecny zdradzaj

grone zatrucia symptomaty, przenikajce naród, wcho-

dzce w lud rolny. Ustawicznie odbywaj si sdy i egze-

kucye wieszania ekspropriatorów ze wszystkich stanów

i ze wszystkich klas spoecznych. Z umiechem na ustach

id na szubienice, najczciej przez prowokatora achran-

nego do zbrodni wpltani: wyrobnicy, rzemielnicy, pa-

robcy wiejscy, inteligenci miejscy, z awy szkolnej studenci.

A podczas kiedy ich ciaaw drganiach przedmiertnych, na

uchwalanych przez Stoypinów i krconych przez Skao-
nów, Kaznakowych i innych woli carskiej wykonawców,

postronkach si chwiej, publiczno warszawska na

zgromadzeniach, skadajcych si nierzadko w wikszoci

swojej z chopców niepenoletnich i z podlotków pci

niewieciej, zabawia si tu sdzeniem Ewy Pobratyskiej,

tam suchaniem wykadu pornografi szpikowanego,

ówdzie oklaskiwaniem frenetycznem piewaka lub pie-

waczki za strofy, budzce wzruszenia erotyczne. Na za-

bawki te, oraz na rozrywki kabaretowe, rozbudzajce

apetyty faszywe, które zdrowie publiczne podkopuj,

id miliony owiacie nalene. Znamionuje to stan cho-

robliwy spoeczestwa, zawiedzionego w oczekiwaniach,

bezradnego, zrozpaczonego i szukajcego zaguszenia

w sobie szaem sumienia wasnego.

„Mamy zgin z rki mordercy bezuchronnie,

gimy przynajmniej bez sprawienia mu uciechy smutkiem

naszym , . . Eviva farte! . . . Sztuka dla sztuki — na-

przód!..."



Takim nastrojem psychicznym wyraa si zwyko
samobójstwo, poczte w momencie napadu szalu w roz-

paczy.

Tego rodzaju upadek na duchu nie przejawia si

dawniej, skutkiem niepowodze najwikszych. Nie przy-

biera rozmiarów takich i nie zagraa trwaniem za

dugiem bezradnoci utrwalajcej zo. Potrzeba temu,

co nas obecnie gnbi, zapobiedz jaknajspieszniej...

W potrzebie tej zrobiona lat temu 23 próba

uczynia jej zado, wskazujc na zapobieenie zu
sposoby

:

w opartej na ludzie rolnym, jako na
podstawie Piastowej, obejmujcej wszyst-
kie spoeczestwa polskiego klasy, obronie

czynnej, oraz:

na pomagajcej w kierunku tym pracy
i prac t kontrolujcej instytucyi Skarbu

Narodowego Polskiego.

Sposoby te, uchwalone na obchodzie w Zurychu

setnej Konstytucyi 3 Maja rocznicy i w roku nastpnym
w ycie wprowadzone, nie miay czasu rozwin si na-

leycie. Praca ród ludu rozpocz si moga dopiero

w pi lat póniej, sztukujc niedostatki pomocnicze

powiceniem pracowników. Dziki temu, nagle i nie-

spodzianie przez dotykajce Polsk w sensie ujemnym
gboko wypadki na Dalekim Wschodzie zaskoczona,

wydaa ona rezultaty na nazw wietnych zasugu-

jce. Wypadki, cznie z bdami, wyraajc si srogiem

w odniesieniu do sprawy polskiej niepowodzeniem,

zmieniy znacznie stosunki. Zniewala to, odpowiednio

do zmian tych, sposoby obrony czynnej zasto-

sowa.



Wskazanie sposobów spada naturalnie i obowiz-

kowo na pozostajcego jeszcze przy yciu autora » Rze-

czy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym".

Nie wypadao jej literalnie przedrukowa, poniewa
zawieraa w sobie ustpy rozumowaniowe, odnoszce

si do dawniejszego upadku na duchu. Ustpy te usu-n musiaem, wprowadzajc na ici miejsce rozumo-

wania, wieymi faktami poparte, na wykazanie bez-

owocnoci obrony biernej.

Duch wydania nowego pozostaje ten sam — bez

zmiany najmniejszej.

Dowiadczenie, nauczajce wiele, a nakazujce nie

zapomina o niczem, nie pozwala nam zbacza z drogi,

ukazujcej u celu ostatecznego: Polsk woln,
niepodleg i ca w polsko-rusko-li-
tewskiem, demokratycznem braterskiem
zjednoczeniu.

Z. F. MUkowski.



Rzecz o obronie czynnej i o Skarbie

Narodowym.

Czynu — czynu ! Naród czeka.

I.

OBRONA BIERNA.

Upadek na duchu.

Po upadku powstania r. 1863 naród nasz upad
na duchu. Stan podobny opanowa spoeczestwo

polskie w zaborze rossyjskim obecnie (r. 1910), skutkiem

zawodu w nadziejach, rozbudzonych klskami, jakie na

pastwo spady, wykazujc wadliwo przestarzaego

ustroju onego i potrzeb usunicia przyczyn, czynicych

carat ustawicznie nad ludzkoci — jakote nad spoe-

czestwem rossyjskiem — podniesionym biczem boym.
Liczono na to, e nauka przez Japoni mu dana po-

dziaa, jak na Austry podziaay niepowodzenia wo-

jenne na Wgrzech (1848 - 1849), we Woszech (1859)

i w Czechach (1866). Rachuba ta zawioda i wywoaa
nastpstwa cakiem naturalne. Upadanie na duchu spól-

nem jest wszystkim niepowodzeniami dotknitym i kl-

skami przygniecionym spoeczestwom. Wywoywanie
ich nie naley do rodzaju spraw waciwoci wycznej.



Plagi elementarne, jakiemi s gód, mór, ogie, powo-

dzie, grady, trzsienia ziemi; niedobory ekonomiczne,

podkopujce przemys i iandei; niepowodzenia poli-

tyczne, wyraajce si pod postaci bd to bdnego
na szaciownicy dyplomatycznej posunicia, bd te
niepomylnego na teatrze zapasów wojennych obrotu:

wywieraj na umysy i na moralno narodów wpyw
przygnbiajcy. wiadkami ywymi jestemy stanu,

w jakim si znalaza Francya w r. 1871, pomimo, e
klska, co j dotkna, w porównanie i nie moe z t,

jaka spada na Polsk na lat siedm przedtem. Francy,

na teatrze wojennym pokonan, zwycizca skaza na okup

pieniny i na utrat szmatu ziemi. Polska okupowa si

musiaa i pienidzmi— i ziemi— i swobod— i wszyst-

kiem, co rzeczowo i duchowo stanowi dobro narodowe.

Powtórzyo si dla niej to w r. 1864, co w r. 1794

zaznaczy Zajczek: „Przyrodzona dziko Moskali braa

gór nad ich obud... Kada prowincya bya teatrem

ich upiestw, ich okruciestw, ich zbrodni wszelkiego

rodzaju" (Hist. de la RevoL de la Pologne en 1794.

Paris, An V.) Powtórzyo si to w spotgowaniu po

r. 1864. Powtarza si to i obecnie (r. 1Q10), w formach

bezprawia uprawnionego, posugujcego si kodeksem

wojennym wobec „zbrodniczoci" (?), nie podlegajcej

kompetencyi tego specyalnego rodzaju sdownictwa
kryminalnego. Polska nie buntowaa si ani w r. 1905,

ani w adnem z lat nastpnych. W latach 1794, 1831

i 1864, mimo, e sprawiedliwo bya po stronie tych,

co si o ni upominali, racye atoli formalne upowa-

niay do pewnego stopnia stosowania praw wojennych

po pokonaniu powsta ornych. Co atoli rzd rossyjski,

po ogoszeniu nadzianego intencyami liberalno-huma-
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iiitarnemi manifestu padziernikowego, upowani mo-
go do zaprowadzenia w Królestwie stanu wojennego,

wydajcego naród na zncanie si nad nim pó-dzi-

kiego generalstwa moskiewskiego?... Murawiewoskie

sdy, wznowione przez Skaonów, Kaznakowych i in-

nych omiu im podobnych woli wnajwyszej" wyko-

nawców, tem si od dawniejszych róni, e tamte

miay do czynienia z walk patryotyczn, te za z so-

cyalistyczn; walka przeto tamta, nie dajc si, ze wzgldu
na dobro spoeczestv/a, wzi na lep prowokacyo-

nizmu, sama przez si ustaa; tu za, wzgldu tego nie

uznajc idzie na lep, wychodzcy na apownicz ko-

rzy sdownictwa wyjtkowego, którego utrzymywanie

w cigoci dogadza russyfikacyjnemu systemowi poli-

tyki rossyjskiej w odniesieniu do Polski. Wobec systemu

tego rzd upatruje zbrodniczo intencyonaln nie tylko

w kulturalnem zakadaniu, dla ochrony fizycznego i du-

chowego zdrowia w spoeczestwie, takich jak Sokol-

stwo, Macierz szkolna, szkoy polskie i wogóle wsze-

lakie organizacye wychowawcze, ale i w takiej na-

wet uroczystej deklaracyi politycznej, jak
ratyfikowanie rozbiorów Polski przez
uznanie w Dumie przez Koo polskie za

prawowity nieprawego zaboru czci onej
przez Rossy . Tem si tóracz takie ze strony rz-

dowej fakty, jak: rozwizanie Sokoów, rozwizanie Ma-

cierzy, szykanowanie szkó polskich, zaprzeczanie praw

jzykowi, wrogie administracyjne i sdowe, a krajowi

obce obchodzenie si z ludnoci, zredukowanie w Du-

mie przedstawicielstwa narodowego do pozbawiajcego

je znaczenia minimum, krzywdzcy kraj zamach na

Chemszczyzn i utrzymywanie w nim, za pomoc
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obszernego metody prowokacyjnej stosowania bandy-

tyzmu dla usprawiedliwienia, nioscej czynownictwu

zyski ogromne, cigoci stanu wojennego, charaktery-

zujcego t polityk cigoci wieszania. Zaborcza tego

rodzaju polityka znamionuje polityk zemsty zoczycy^

nie wybaczajcego ofierze zbrodni przez siebie samego

spenionej. Nie dziw przeto, e naród nie po walce

o niepodlego, jak w latach 1794, 1831 i 1863, lecz

skutkiem zawodu w nadziejach, danych i odebranych

przez jedne i t sam wadz, traktowany tak samo,

jak w latach owych, dozna tego, co si czsto iufcom

na polu bitwy pokonanym zdarza: opanowanym zosta

przez wraenie mocno do strachu panicznego podobne.

Ora, jak w r. 1864, pod nogi zwycizcy nie cisn,

bo si go nie ima; lecz prowadzony przez prowody-

rów lat dziesitek z gór, drog „obrony czynnej", gdy

ci, pod wpywem rachuby bdnej, z niej na drog
„obrony biernej" zboczyli, straci z oczu lini oryenta-

cyjn i owadn si da zobojtnieniu, zwanemu apaty.

Apatya jest rodzajem choroby umysowej, bardzo

niebezpiecznej, bdc bowiem przedsionkiem zwtpie-

nia o susznoci sprawy, której si suyo, dla której

si pracowao i powicao, prowadzi do opuszczenia

rk, przywykania do niewoli i zatruwania charakteru

narodowego jadem, zmieniajcym chemicznie obron
wszelak na ucieczk tchórzliw, nadzian wybiegami,

osaniajcemi przed zsyk, katorg, przed szubienic.

Ucieczka ta moralna, suc ku baamuceniu opi-

nii publicznej, nie suy bynajmniej ku obronie cho-

ciaby najbierniejszej, najbardziej niewolniczej. Ta osta-

tnia v/ymaga dyrektywy pewnej, albowiem szykowa
si musi wedle wskazówek, wysnuwanych z wraenia
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pierwotnego, w którem postrach jest doradc jedynym.

Wywizuj si std pogldy i doktryny, na których

panika serwilistyczna pitno swoje wyciska. Postrach

jest doradc jak najgorszym — jest zaraz, co si od

czowieka czowiekowi udziela i krew narodow zakaa.

Przedsibranie pod wpywem onego obrony, wydaje

adwokatów bojani, szeregujcych si w zastpy takich

staczyków, którzy z upywem czasu i rozwojem do-

ktryny rozpadaj si na rónice i odcienia: wsteczne

i postpowe, arystokratyczne i demokratyczne, klery-

kalne i bezwyznaniowe, wszystkie zamknite w grani-

cach parafii galicyjsko-lodomeryjno-krakowskiej, wszyst-

kie, nacechowane tego instynktu samozachowawczego

rodzajem, którego wzór daj strusie, bronic si za po-

moc chowania gów od zagraajcego im niebezpie-

czestwa. Obrona, na drodze takiej urabiana, urabia si

na biern — na uitra-biern — na rozpaczliwie biern—
na tak dalece biern, e Polacy, wynajdujc postrachy

na samych siebie w teraniejszoci, przeszoci i przy-

szoci, zrzekaj si nie tylko praw, ale i aspiracyj wsze-

lakich, na podoe dla zrzecze upatruj „trójlojalizm"

drog rozumowania dochodz do wniosków, niego-

dnych narodu, szanujcego nieszczcia wasne. Do
wniosków tego rodzaju zaliczaj si same przez si od-

noszce si do epoki popowstaniowej: wywody prze-

ciwko >->liberum conspiro^, wykazy potrzeby „rzdu mo-

ralnego", „stray poarnej", „denuncyacyi szlachetnej",

wreszcie, bukiet wywodów i wykazów: wysza ze sfer

konserwatywnych propozycya zorganizowania, na wzór

gwardyi wgierskiej przy cesarzu austryackim, polskiej

ochrony przybocznej dla zasaniania cara (Aleksandra III

w momencie onym) piersiami polskiemi przeciwko za-
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machom nihilistÓN^c' i anarchistów moskiewskich. Obe-

cnie, w momencie neokonstytucyonaHzmu moskiew-

skiego, wnioski powysze wyday naladownictwo w sfe-

rze neodemokratycznej polskiej w próbach ratowania

si skompromitowanych „pseudo-twórczoci polityczn"

prowodyrów stronnictwa narodowo - demokratycznego

zapomoc: zrazu «bezpartyjnocionizmu", nastpnie

„neoslawizmu" w kocu zawizania, odegnujcego si

od polityki, „Towarzystwa pracy spoecznej", zerodko-

wanego w pidziesicio dwu osobowej, nieugodowo-

ugodowej, uilustrowanej nazwiskami Erazma Piltza

i Romana Dmowskiego, „Delegacyi Obywatelskiej".

Do takich to wyników doprowadzia „obrona

bierna", zarówno dawniejsza, zaszczycona patronatem

Staczyka, jakote najnowsza, bdca wynikiem twór-

czoci naladowniczej, modelowanej pod hasem gali-

cyjskiem, „Przy tobie panie", wedle wzorów Aleksan-

dra Wielopolskiego i Aleksandra witochowskiego,^

zerodkowujcych patryotyzm polski w granicach Kró-

lestwa kongresowego, a zaprawnej gotowoci do

ustpstw, narzucanych przez pastwowo rosyjsk.

Ustpstwa takie bdny utylitaryzm polityczny, nie

zawierajcy w sobie ani odrobiny twórczoci, nakazuje.

Obrona przeto bierna, drog utylitarnych z czci

i godnoci ustpstw, doj do ponienia ostatecznego

musi. Na szczcie nasze, skonno do poniania sie-

bie nie tkwi w duszy narodu polskiego. Pojawia si
ona sporadycznie w pewnych warstwach czy klasach

spoecznych, jako wynik doktryny na tle chorobliwem

wylgej. Najserdeczniejsi nasi w sferach carskich i ce-

sarskich wiedz o tem i niedowierzajco, jeeli nie

wzgardliwie biernociowe suby polskie przyjmuj.
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Aleksander III wola bezpieczestwo osoby swojej po-

wierzy murom zamku gatczyskiego, anieli przybo-

cznej gwardy polskiej; Józef Kocielski, mimo uznanie

siebie Prusakiem, nie sans phrase atoli, wzorem Rado-

liskiego, lecz „pochodzenia polskiego", straci

bezpowrotnie aski Wilhelma II,

Jaki cel, jaki — mówic bez obwijania w ba-

wen — sens mie moe wnioskami i intencyami po-

wyej wytknitymi ilustrowana obrona bierna? — Nie

inny, jeno: rozbrojenie zemsty.

Czy dotychczasowe jej do praktyki stosowanie celu

dopito?... Czy si ona ku dopiciu onego bodaj zbli-

ya ?...

Sens obrony biernej.

Na zapytania te odpowiadaj: potgujce si z go-

dzin niemal kad w przecigu 47 lat, liczc od upadku

powstania styczniowego, 138 lat, liczc od pierwszego

rozbioru kraju, moskiewsko-niemieckie przeladowania,

agodzone od czasu do czasu, gdy interesy pastwowe
ugaskiwania Polaków wymagay. Zdarzao si to jednak

rzadko i trwao krótko, dranic naród obud, której

arcydzieem jest nadanie na kongresie wiedeskim, roku

1815, przez Aleksandra I. Polsce, w granicach wykro-

jonych z ciaa jej potwornie, autonomii zupenej wraz

z konstytucy liberaln — konstytucy, gwacon
prowokacyjnie przez zamianowanych przez

tego nadawc dozorców onej tej miary
etycznej, co: w. ks. Konstanty Pawowicz
i komisarz penomocny M.M. Nowosilco w.
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Dobrodziejstwo (?) takie wywoa musiao i wywoao
nastpstwo waciwe: powstanie orne. I^owstanie li-

stopadowe ze strony swojej pozostawa nie mogo bez

nastpstw, tlcwicyci atoli nie w niem, lecz w pierwo-

tnem trójzmowy rozbiorowej wizadle, nakluczonem

w celu poprzyswajania sobie dziaów Polski wedle mo-

dy tu moskiewskiej, tam pruskiej, ówdzie austryackiej.

Cel ów narzuci kademu z osobna zaborowi odmienne

Polaków wynarodov/ianie — dla pozbycia si z ona
organizmu pastwowego ywiou obcego konieczne,

a... niemoliwe. Austrya jedna, bdca zlepkiem róno-

narodowociowym, niemoliwo do pewnego stopnia

obesza za pomoc divide et impera — sposobu, czy-

nicego z niej rozjemczyni nieustajc z szalkam.i

w rkaci tu takiemi, ówdzie innemi, w dziale za pol-

skim polsko-rusiskiemi na podstawie wynalezionego

specyalnie dla niej w onie kuryi posiadaczy wielkich

„t r ó j 1 o j a 1 i z m u". Sposób ten na podstawie takiej

umoliwia i uatwia jej autonomiczne przypadego na

ni dziau Polski austryaczenie. Nie nadaje si on atoli

na prusaczenie, ani na moskwiczenie, mimo ocioty

osobistoci pojedynczych naladowania przykadów re-

negacyi wietnie wynagradzanej, mimo szerzenia

w spoeczestwie polskiem doktryny politycznej, wy-

chodzcej z rozmaicie przez dawniejszych i spóczesnych

wyznawców onej nastrajanego, lecz jednakowo samo-

bójstwem narodowem brzemiennego zaoenia: zgody
z 1 o s e m. Z doktryny tej to wynika, e : na pokor
w sowach i pokor w czynach, na wypieranie si go-
ne pretensyj i potpianie utrzymania si przy yciu
usiowa polskich, na podporzdkowywanie interesów

Polski interesom mocarstw, co si ni podzieliy, na
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zarczanie „stania i sta chcenia" przy Austryi, pobu-

dzajcego do przejmowania tern chceniem Polakó\)c^

w moskiewskiej i pruskiej niewoli, na faszowanie dzie-

jów ojczystych i polityczno-historyczne wywody dzien-

ników, tygodników, miesiczników krakowskich, war-

szawskich, poznaskich i petersburskich:
Prusy dekretuj gromadne z ziemi polskiej Pola-

ków z pod panowa rossyjskiego i austryackiego wy-

ganianie, poczone z szykanowaniem Polaków, pod-

danych wasnych, prawami wyjtkowemi, zakazujcemi

im mówienia jzykiem ojczystym, dopuszczajcemi ka-

towanie za mow, za pacierz ich dzieci, pozbawiaj-

cemi ich swobody mieszkania na gruntach wasnych,

wydzierajcemi im ziemi z pod nóg. Moskwa — po
krótkiej przerwie, spowodowanej nastpstwami wojny

z Japoni, z których wynika zatrzymujca samowadz-
two carskie i zaopatrzona w podlegy mu pod nazw
„Dumy" parlament, konstytucya — powraca do zao-

strzania w cigu dalszym rodków, majcych na celu

doszcztne pod jej panowaniem ywiou polskiego

zgniecenie, doczajc do dawniejszych nowe i to, wraz

z rzdowemi narodowe, dokonane i proponowane tego

rodzaju, co odczenie od Królestwa Chemszczyzny,

sprzeda Prusakom Kongresówki i t. p. Austrya za
coraz to askawiej i gruntowniej funkcy rozjemcz na

korzy wasn wykonywa, utrzymujc w napreniu
spózawodnictwa narodowociowe, partyjne i klasowe,

wyzyskujc kraj ekonomicznie i wynaradawiajc spoe-

czestwo w znaczeniu przecitnem intelektualnie. We
wszystkich trzech zaborach obrona bierna do tego do-

prowadzia, e mocarstwa zaborcze sprzymierzyy si

przeciwko narodowi, co bro im pod nogi rzekomo
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cisn i tocz z nim, jedne tak, drugie inaczej, walk
dalej, nie o to ju, aeby go do schylenia si po bro
t nie dopuci, ale po to, aeby go wytpi (ausrot-

ten — istrebit').

Jest to ze strony zaborców Polski objaw cakiem

naturalny. Skoro si Polacy na tpienie sami oddaj —
czemu ich nie tpi?... Oddaj si i zarazem w sposób

insynuacyjny bagaj o pozostawienie im „tylko jzyka

i wiary", to znaczy: o niedobijanie ich do reszty —
do tej reszty, w której tl iskry, zdolne przy okazyi

zdarzonej w ognisko rozgorze. „Nie intryga to —
nie obuda!" — gosem wielkim woa moskiewska i nie-

miecka prasa. « Nie!... bi ich, bi naley i sucha, czy

nie dysz!"... Niemcy historycznie, etnograficznie, poli-

tycznie i filozoficznie tómacz, e Polaków wytpi
potrzeba, poniewa Sowianami s; Moskale dla tego,

e si za Sowian podajc, Sowian zdradzaj; jedni

i drudzy za zbrodni im katolicyzm bior; trzeciej za
odmianie politycznej, przeciwko nim nastawionej, nie

wydaj si do skatoliczeni, ujmuje wic ich w po-

prgi klerykalne i w ten sposób na wiernopoddanych

galicyjskich dla siebie przerabia.

We wszystkich trzech zaborach przerabianie Pola-

ków na to, czem nie s i czem by nie mog, na sze-

rok odbywa si skal. Moskwa i Prusy czyni to bru-

talnie. Austrya ku temu celowi poda drog ago-
dnoci wzgldnej, w nastpstwach swoich nie mniej

ni brutalno szkodliwej, zaprawnej bowiem metod,
wszczepiajc w stosunki polityczno-spoeczne jad nie-

nawici wzajemnej. Dzieje si to nie pomimo, ale z po-

wodu trzymania si przez sfery inteligentne w Polsce

obrony biernej.
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Powinnimy z pooenia naszego jasno sobie

spraw zdawa.

Dlaczegomy przez zaborców Ojczyzny naszej na

wytpienie skazani?

Mowie stanu i publicyci, których obrona bierna

wyhodowaa, wskazujc na Królestwo Polskie, któremu

Aleksander I konstytucy nada i na te Królestwo,

któremu Mikoaj I administracyi narodowej i uywal-

noci mowy ojczystej nie odj, wskazujc na Aleksan-

dra II intencye dobre (?), a przytem i na Finlandy,

konserwowan do ósmego lat dziesitka w. XIX, pod

kloszem autonomicznym (od lat trzydziestu traktowan

na równi z Polsk), tómacz, e nawoalimy na gow
nasz bied dla tej racyi, emy si szanowa nie

umieli. Reasumujc tómaczenia publicystów, uczo-

nych i mów stanu tej szkoy, wypada, e Polsk na

brzeg przepaci popchn burzliwy Polaków tempera-

ment — temperament, który si c h e z n a nie dawa
ani takim gbokim umysom, jak Lubecki, ani takim

genialnym mom stanu, jak Wielopolski. Gboko
jednego, genialno drugiego zama sza. W r. 1830

studenci, w r. 1863 znów studenci, no — i emigranci—
zgwacili (prof. hr. Stan. Tarnowski „samogvi'atem" to

nazwa) naród i... „wielkim rzeczom przeszkodzili na

wiecie".

Mój czytelniku, powiem ci na ucho:

I sam Paszkiewicz — domylaj si reszty.

Istota Polski.

Publicystów, uczonych i mów stanu « obrony

biernej" Sowacki z góry wymia — a za co? — za

nieodczn od jednostronnoci pytko — za odry-
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wanie si od podoa narodowego dla prowadzenia

spoeczestwa albo mu nieznanemi, albo wstrtnemi

drogami. Nieznan bya wycznie ekonomiczna droga

takiego Lubeckiego, wstrtn polityczna takiego Wielo-

polskiego. Wszystkie przeto w duchu mów tych od

lat czterdziestu kilku czasopism krakowskich, war-

szawskich, poznaskich, petersburskich i wydawnictw

ksikowych bibu zaczerniajce rozumowania niby

gbokie — niesychana, rozpaczliwa cechuje pytko.
Snuj si one bowiem, snuj si, pomijajc rzecz jedn

,

bardzo wan, stanowic w narodzie kadym rodkowy
cikoci moralnej punkt — mianowicie charakter
narodowy.

Czem-e jest charakter ów? — Jest nie czem

innem, jeno wytworem dziejowej psychicznych i fi-

zycznych pierwiastków fermentacyi — wytworem, któ-

remu istnienie przyznaje nauka powana. W nim tkwi

przyczyna najwaniejsza wypadków historycznych,

w któr wglda i z któr liczy si naley. Charakter

definiuje natur narodów. Dziki naturze swojej, Polska

przypasowa ni przystosowa si nie daje tak w gnia-

zdowej istocie swojej, jak w przygarnitych przez ni
dziaach narodowociowych, w których kultur swoj
zaszczepia, ani do Moskwy, ani do Prus, ani do Austryi.

Gdyby nie to, nie tpiyby one tak zawzicie ywiou
polskiego. Prusy i Austrya nie przyznawayby Litwie

i Rusi odrbnoci narodowej, a Moskwa nie mieniaby

ziem ruskich (przez jedno s) i litewskich istinno

russkiemi (przez dwa s) ziemiami, gdyby w nich y-
wio ów do ich celów i widoków si nadawa.

Polska odnonie do dziejów, urabiajcych zadania

tradycyjne, na wiat przysza z zaczynem wolnoci, prze-
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ciwnym pastwom, co j rozebray — a rozebray gó-

wnie nie dla czego innego, nie dla racyi adnej innej,

jeno dla zaczynu onego, wrogiego pastwom, wytwo-

rzonym przez zdobywców obcych, jak Moskwa, Prusy

i Austrya. Ztd tycli ostatnici zadanie dziejowe pole-

gao i polega na cofaniu ludzkoci wstecz, ku pierwo-

cinom absolutyzmu pastwowego, Karomanowym — od

w. VIII, Iwanowym — od w. XVI. Pomidzy niemi

przeto a Polsk zachodzi nierównomierno zasadnicza

której wyrazem by musi usque ad finem walka.

Walka te wyobraa stosunek jej do mocarstw za-

borczych.

Bytowanie Polski, w stanie nawet narodu ujarzmio-

nego, przechowuje zaczyn wolnociowy, w istocie jej

tkwicy i przez to samo daje rkojmi wolnoci poli-

tycznej, warunkujcej wolno spoeczn. Z niepodle-

goci jej, dziki zajmowanemu przez ni stanowisku

midzynarodowemu, czy si i z niej wynika pokój

wiata i swoboda rozwoju postpowego. Jest to prawd,

uznan przez wszystkie umysy wysze, a nieuprzedzone,

przez pierwszorzdne z obozów rozmaitych w dziedzi-

nie polityki, dyplomacyi i nauki powagi, przez najpo-

waniejszych niemieckich socyalistów nawet (Marks,

Bebel, Liebknecht), dla których Freiheit ist kein Princip.

Z bytowaniem Polski cz si wielkie zadania

ludzkociowe i dlatego — nie za dla samej burzli-

woci temperamentu — zaborcy, nie poprzestajc na

wykreleniu jej z karty geograficznej, usiuj usun j
jeszcze i z dziedziny umysowej czowieczestwa zneu-

tralizowa, zobojtni ywio polski naksztat tego, jak

si zobojtniaj pierwiastki chemiczne, celem otrzymania

ciaa nowego. Wynika to z ich charakteru, z ich natury,
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przeciwnej naturze polskiej. Polska jest dla nich tru-

cizn, czyni wic wszystko, co im pooenie ich czyni

pozwala, gwac sprawiedliwo, ludzko, przyzwoito

nawet, celem zgaszenia pochonionego przez nich „za-

rzewia anarchii" rzekomej, bdcego w onie ich za-

rzewiem zupenie takiem, jak to, z którego wykwita

Szwajcarya, na podstawie którego powstay Stany

Zjednoczone w Ameryce Pónocnej, które si wszcze-

pio w fundamenty Wielkiej Rewolucyi Francuskiej,

stanowicej w pochodzie dziejowym ludzkoci punkt

zwrotny od niewoli do wolnoci. Czyni one przeto,

co im interesy ich ywotne czyni nakazuj; e za s
w posiadaniu siy, posuguj si wic przemoc, bez

wzgldu na nic, a najbardziej na to, czyby si Polska

buntowaa, czy nie: gasz zarzewie, cigaj ywio
polski we wszystkich onego przejawach, na wszystkich

polach, wyrzucaj go z urzdu, z kocioa, ze szkoy,

z poycia domowego, ze sfery paskiej, ze sfery chop-

skiej, z koysek dziecinnych, sowem zewszd. ywio
ten zawadza im, brudzi — pozby si go musz albo

same zgin. Wyzna to otwarcie Bismark w parlamencie,

wyznawa to przy okazyi kadej Biilow; wyznaje to co-

dziennie niemal urzdowa i póurzdowa prasa niemiecka

i moskiewska, oskarajca nas, denuncyujca, szyderstwa-

mi obsypujca i natchnie udzielajca zabierajcym

w sprawach polskich gos w Reichstagu i w Dumie mi-

nistrom i mówcom prawicowym, lubo i lewicowcy z gu-

stem by je jedni dla Prus, drudzy dla Rosy i wyzyskali.

Jako Polacy, potomkowie naszych dawnych posów
sejmowych, twórców Unii Lubelskiej, oraz póniejszych,

twórców Konstytucyi 3-go Maja, Koperników i Lele-

welów, Kociuszków i Dbrowskich, autorów napisu na
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sztandarach ,;Za wolno nasz i wasz", autorów Mani-

festu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, autorów

Manifestu Rzdu Narodowego Polskiego i Zotej Hra-

moty (1863), powstaców, spiskowców i mczenników,

jako spadkobiercy ich dnoci, przekona i zasad tych

samych, które wyraz swój znalazy: w Federacyi Szwajcar-

skiej, w Unii Amerykaskiej, w Rewolucyi Francuskiej,—

jako tacy stoimy wobec: ywotnej mocarstw zabor-

czych potrzeby, bez wzgldu na nic nieuba-
galnie ywio polski na pohybel skazujcej.

Do tego na Polsk przez wrogów jej ferowanego

wyroku odnosz si wymówione w obliczu mierci

przez Stanisawa Wyspiaskiego, przedwczenie

dla patryotyzmu polskiego zgasego wieszcza— wyrazy:

„Polska to wielka rzecz".

Obrony biernej rezultaty.

Wobec tej «w i e 1 k i e j rzeczy — czem-e jest

obrona bierna ?... Nie jest-e ona uatwianiem rzdom
zaborczym zadania ?...

Rozpatrzmy si w owocach przez ni wydanych.

O poczcie jej spiera si midzy sob mo-

g: Kraków i Pozna, skd zabrzmiay naj pierwsze

Dziennikowi Warszawskiemu i Nor(Vowi bruksel-

skiemu wtóry w ich Powstania Styczniowego oskar-

aniach i wyszydzaniach. Rzecz to zreszt wagi

pomniejszej, komu naley si zaszczyt w zapocztko-

waniu nawoywania do dezercyi z pod sztandaru pol-

skiego. Poprzestamy na zaznaczeniu, e wobrona" owa
jawia si w siedemdziesitych w. XIX latach i wyra-

zia si pod postaci hasa: « Pracy organicznej", ogra-

niczajcej obron do uprawiania dobrobytu materyal-
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nego i narodowoci »w granicach prawem przepisanych".

Znaczyo to: z jednej strony podpisanie si z góry na

blankiecie bez wzgldu na to, co si na nim zaborcom

kreli podoba, z drugiej zobowizanie si do odgady-

wania upodoba zaborczych. Wynikn std musiay

trudnoci i nieporozumienia mimo zadatku szczeroci,

jaki przedewszystkiem zoy naleao, zadatku, który

si inaczej wyrazi nie móg, tylko pod postaci rdzen-

nej: najprzód przeciwko emigracyi i sprawom jej, na-

stpnie przeciwko wszelkim przeszym i przyszym

powstaniom polskim, wreszcie i przeciwko history

Polski, kampanii. Naleao, celem ujcia na rzecz obrony

biernej nieprzyjaciela, pole z „chwastów niepopra-

wnoci i nieprawomylnoci" oczyci.

W kampanii tej — niestety — Polacy si z Moska-

lami i Niemcami przecigali dla osignicia rezultatów

wietnych zaiste. Przez zahukanie siami wspólnemi emi-

gracyi, pozbawiali si w pooeniu, w jakiem si Polska

obecnie znajduje, jednego z najwaniejszych w zakresie

spraw midzynarodowych czynnika politycznego— czyn-

nika, posiadajcego swobod omawiania sprawy polskiej

przed wiatem. wiat dla niej stanowi t instancy naj-

wysz, do której powoywanie si nie tylko j od

przedawnienia broni, ale i dodatnio na wyynie pa-

tryotycznej na gruncie krajowym utrzymuje. Wyczne,
w warunek uznawania zaborczych prawowitoci pastwo-

wych zaopatrzone, zamykanie jej w granicach, obsadzo-

nych wartami konstytucyjnemi (?) moskiewskiemi,

pruskiemi i najmniej, tymczasowo^), ostremi austrya-

1) Tymczasowo w monarchiach regu stanowi. Spadkobiercy

tronów nie poczuwaj si do obowizku dotrzymywania przyrzecze

i zobowiza poprzedników.
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ckiemi — jak chce tego najnowsza „twórczo" poli-

tyczna — to sprawia, e przez budowanie ad hoc poli-

tyczno-historycznycli teoryj i naamywanie takowych

do utylitaryzmu zaciankowego rozrywa si polityczna

spoisto polska i wyrubowuje patryotyzmy: polsko-

austryacki, polsko-pruski i polsko- moskiewski. W nich

wszystkich polsko ma znaczenie dekoracyjne, do ni-

czego nie zobowizujce, ostatni za zohydza patryotyzm

do tego stopnia, e wród samyche Moskali wstydem
ludzi mylcych przejmuje. Wpyw fatalny, po upadku

powstania styczniowego i po tryumfach wojennych

pruskich r. 1871, wywar on na spoeczestwo polskie

wogóle, w którego onie, paraliujc ducha inicyatywy,

zaszczepi apaty; ród modziey za, pozbawionej wy-

tycznej wasnej i zniewolonej chwyta si wytycznych ob-

cych, wyrodzi kierunek wrcz antipatryotyczny. Innego

nicowanie dziejów ojczystych i „wskaza politycznych"

ad usum „obrony biernej" owocu wyda nie mogo,
na to bowiem, aeby potrzeby i poytecznoci onej do-

wie, naley Polaków o absolutnym si do dziaalnoci

samoistnej braku przekonywa. Zadania tego polityczno-

spoeczno-naukowo-literackiego podja si szkoa kra-

kowska. Dziki jej, kwestya, przy pomocy polskiej, kra-

kowsko - warszawsko - poznasko - petersburskiej prasy

ugodowej, postawion zostaa wyranie. Dziao si to

w midzyczasie, pomidzy r. 1871 a 1905, i powtórzyo

obecnie, gdy skutkiem ukonstytucyonalizowania si Rosyi

stronnictwo warszawskie jawnie ugodowe, wespó z wy-

bitniejszymi „obrony czynnej" dziaaczami, zorganizo-

wao „Towarzystwo pracy spoecznej", reprezentowane

przez wzbudzajc podejrzenia i przypuszczenia roz-

maite komisy pod nazw: „Delegacyi obywatelskiej".
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Zjawisko to upowania do powtórzenia streszczenia

wyl<azu „potrzeby i poytecznoci obrony biernej" pod

patronatem szkoy krakowskiej, ogoszonego w pierw-

szej edycyi broszury: „Rzecz o obronie czynnej i o Skar-

bie Narodowym". Streszczenie owe brzmi jak nastpuje:

„Polska w porzdku politycznym przedstawia na-

gromadzenie ywioów surowych, z których Polacy

sami przez si nic zrobi nie s w stanie, a które pro-

sperowa i znaczy co mog w rku jedynie obcych.

Bytowanie pastwowe Polski byo omyk dziejow.

Std wynika, e nad ni historya wyrzeka sowo osta-

tnie i przesza do porzdku dziennego. Nic przeto nie

pozostaje innego, jak z wyrokiem losu si zgodzi

i o niemoliwej niepodlegoci Polski nie marzy. Ma-
rzenie o czem podobnem jest romansem, — patryo-

tyzm, w kierunku tym zwracany, jest romansem, —
caa dziaalno Polski, od pocztku istnienia jej do r.

1863, jest romansem, przydatnym na podkad do epopei

i powieci szlacheckich, ale na nic innego. Romantyzm
Polsk pocz, prowadzi, i zgubi. Precz z roman-

tyzmem! Poniewa romantyzm we wszystkich objawach

yciowych, bo nawet i w literaturze, prawo bytu straci,

wic i w polityce miejsca dla niego niema. Zgoda

z losem — oto dla nas droga pochodu, na której, pod

warunkiem akkomodowania si zaborcom, zachowa
jeszcze moemy narodowo" (w obozie staczykow-

skim rozumian nie inaczej, jak w ramach kocioa ka-

tolickiego).

Co do cisoci streszczenia powyszego powouj
si na dziea historyczne, polityczne i literackie Mi-

chaa Dobrzyskiego (obecnie namiestnika Galicyi),

Stanisawa Ko zmian a, Stanisawa hr. Tarnowskiego
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(profesora literatury polskiej w Krakowie), Wodzimierza

Spasowicza, Walerego Przyborowskiego i innych.

Baamuctwo powane.

Rzecz jasna i pewna, e drog rozumowania, zawar-

tego w dzieach powyej wymienionych mów znako-

mitych i w sekundujcych im pracach publicystycznych,

wysuwajcych narodowo na przynt patryotyczn,

z atwoci dowieby si dao, e i narodowo, w ra-

mach takich lub innych, jest take »romansem", o który

ludziom seryo troszczy si nie warto. Có bowiem
znaczy ona wobec wyroków losu!.. Czy wobec tako-

wych osta si jest w stanie ?..

Dla zaborców, dla ich interesów i widoków nie

sposób chyba gruntu przysposabia lepiej. To te nie

omieszkali oni siania na tak podgnojonej roli ziarna

swego. Pewni, e si im Polacy opiera nie bd, coraz

to bardziej cieniaj granice, przez prawa wykrelane.

Od nich to zaley. A spiesz si, aeby z bezopornoci

korzysta i oporno, jeeli nie uniemoliwi, to mocno
utrudni. Stopniowanie cieniania, jakote popiech

najwyraniej i najmocniej zaznaczaj si na prawach,

tyczcych si nauczania w szkókach ludowych w Kon-

gresówce. Dnia 11 wrzenia 1864 r. car, „wyzwolicielem"

przezwany, pod naciskiem potrzeby zamanifestowania

troskliwoci o owiat ludow, wyda ukaz, dozwalajcy

gminom zakada szkóki wiejskie z jzykiem wyka-
dowym polskim; podpisany dnia 2 grudnia 1871 r.,

ukaz nowy wprowadza do szkóek tych obowizkow
czytania i pisania po rossyjsku nauk; ukazem nastpnym
z dnia 5 marca 1885 r. jzyk polski zosta wykluczony

i przez moskiewski zastpiony.
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W szkoach rednich i wyszych cakowite mowy
ojczystej wykluczenie i nauczycieli « prawosawnych"

z gbi Rossyi nasyanie rozpoczo si na szerok skal

1875 r. za Aleksandra II, trwao pod Aleksandrem III

i nie ustao pod Mikoajem II, a ów wtóry „pokojo-

twórca" (pierwszym jest rodzic jego, zmary r. 1894),

skutkiem pogromów wojennych w Manduryi i na

morzu Japoskiem, oraz ze strachu przed rewolucy,

„Manifestem padziernikowym" r. 1905, ludom i na-

rodom z pod bera swego wolno wzgldn ob-

wieci.

Ludy i narody pod berem carskiem, dziki usilnie

utrzymywanej ciemnocie prawosawnej, w jakiej pogr-

one byy i s, z wolnoci owej korzysta nie umiay
i nie mogy. Wyjtek ród nich stanowiy dwa kraje:

Finlandya i Kongresowe Królestwo Polskie.

Finlandya, po wojnie r. 1809 Rossyi przez Szwecy,

z zastrzeeniem dla niej traktatowo autonomii, ustpiona,

autonomi si posugiwaa i, zajmujc na pónoco-

wschodzie kcik odosobniony, carstwu nie zawadzaa —
owszem usugi mu oddawaa. Pamitni s w wojnie

rossyjsko-polskiej r. 1831 strzelcy finlandzcy, z ochoty

wasnej do armii rossyjskiej przyczeni. Wzorowo wier-

nymi i obowizki na nich przez pastwo woone cile
penicymi, Finlandczycy pozostawali poty, póki wszech-

stronny ich rozwój wewntrzny nie zwróci na nich

uwagi pastwowej. Rozwój ów, podziwiany w Paryu
r. 1889 na wystawie powszechnej, na której wiat si
o istnieniu Finlandyi dowiedzia, skompromitowa j
w oczach caratu — skompromitowa fatalnie. Rodzaj

ten „obrony biernej", pokorny a wierno - poddaczy,

srodze oportunistyczn godno pastwow Imperyi
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Rossyjskiej oburzy. Od momentu tego na kraik, w któ-

rym o powstaniach, o spiskach nie marzono, spada
poczy przeladowania, które ze swojej strony, jak

skoro, skutkiem Manifestu padziernikowego, zagodzone

zostay, wywoay spiski i powstania.

Mgnieniooczny ten na dzieje Finlandyi pod pano-

waniem rossyjskiem pogld, usprawiedliwiajc jak naj-

zupeniej buntowania si polskie, wykazuje dowodnie

obrony biernej niepraktyczno, szkodliw pod tern

i pod takiem panowaniem.

Cobymy byli wskurali, gdyby myl polska, sto-

sujc si do zwanego „warszawskim" pozytywizmu,

posza bya w kierunku „Wskaza politycznych" wito-
chowskiego ?

Wskazania te — to im przyzna naley — bez

wpywu nie przeminy ród szarzyzny apatycznej, jaka

w latach siedemdziesitych w. XIX w spoeczestwie

polskiem zapanowaa i ze wzruszaniem ramionami przyj-

mowaa takie gospodarki russyfikacyjnej objawy dodat-

kowe, jak „dobrowolne" (?) unitów na prawosawie na-

wracania si, jak szkolnictwa przez kuratorów z pod

ciemnej gwiazdy reformowanie, jak inne mnogie w ro-

dzaju tym przysmaki, zaprawne administracyjn czyno-

wnictwa moskiewskiego szykan. Wobec objawów ta-

kich „Wskazania polityczne" prostujc drogi ugodowe,

budowane przez Dobrzyskich, Spasowiczów, Kociel-

skich, chybiy celu. Proklamoway uspokojenie dla ua-
twienia „pracy organicznej", nie uwzgldniajc ywot-
nej takiego, jak moskiewskie, mongoo - byzantyzmem

podszytego pastwa wszechrossyjskiego i takiego, jak

pruskie, z krzyactwa wyrosego pastwa wszechniemie-

ckiego, potrzeby im wspólnej pozbycia si z on swo-

I
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ich ywiou polskiego. Autor „Wskaza" nie wiedzia

chyba o tern, e wszelka praca na gruncie polskim dla

ywiou polskiego, pod rossyjskiem i niemieckiem pa-

nowaniem, odbywa si nie moe inaczej, tylko pod

dozorem kierowniczym Hurków, Apuchtinów i im po-

dobnych rossyjskich i niemieckich mów. Ztd wyni-

ko, e „Wskazania" zamiast uspokojenia, zaniepokoje-

nie wywoay — zaniepokojenie, które si wród mo-
dziey wyrazio ruchem dwojakim: jednym antipatryo-

tycznym z mark socyalistyczn, a pod opozycyjnym

stemplem rosyjskim; drugim patryotycznym, ogldajcym
si za punktem oparcia, który od r, 1794 do r. 1863

za granic si — zrazu w Drenie, nastpnie w Pa-

ryu — znajdowa.

Austrya w sprawie polskiej.

Stracenie z oczu punktu oparcia dla sprawy pol-

skiej zdezoryentowao opini publiczn. Ucierpiaa na

tem gównie modzie patryotyczna dlatego, e j do

punktów dawnych perswazye publicystyki powanej
i szyderstwa staczykowskie mocno zraziy. Skutkiem

tego sprawa polska na ogldaniu si za punktem opar-

cia dugo zapewne byaby poprzestawaa, gdyby nie

wypadki polityczne, które Austry na brzegu przepaci

postawiy, zmuszajc j do podlegych jej ludów i na-

rodów o ratunek si zwróci. e za ludom tym i na-

rodom, zwaszcza od Polski oderwanym, nieraz si do-

tkliwie we znaki dawaa, nie moga przeto ratunku

z ich strony zapewni sobie inaczej, tylko za po-

moc „oktrojowania" im narodowo - konstytucyjnych

swobód. Na drodze tej i Galicyi rodzaj autonomii „kra-
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jowej" dosta si w udziale — autonomii mocno do-

zorem pastwowym, „fiskusem" podatkowym i czuwa-

niem prokuratorskiem cienionej, usuwajcej atoli to,

czego forsowne od r. 1772 do r. 1867 usiowania do-

kona nie zdoay: zgermanizowanie zaboru. Usiowa-
nia te zastpio wprawdzie rozdmuchiwanie zaszczepio-

nego w r. 1848 polsko-ruskiego antagonizmu narodo-

wociowego, szkodliwego zarówno Polakom i Rusinom,

lecz przystrajajcego szkodliwo w ugaskiwanie je-

dnych i drugich. Polakom, posiadajcym w komplecie

zachodnio-europejski ustrój spoeczny, oligarchicznie

uszykowany, dostaa si w odniesieniu do gaskania

cz lwia. Im — pod warunkiem „stania i chcenia sta

przy panu", wmuszajcym w nich austryaczenie kraju—
gospodarski zarzd krajowy powierzony zosta. Gaska-

nie ywiou polskiego do tego doszo stopnia, e gra-

nice galicyjskie na cieaj si w r. 1867 dla politycznej

emigracyi polskiej, nie bez wyjtków wszelako, otwo-

rzyy.

Skutkiem tego rodkowy punkt spraw Polski

w niewoli z zagranicy na grunt polski — z Drezna,

Parya, Londynu do Krakowa, do Lwowa si prze-

sun.
W tern punktu onego przesuniciu zachodzi ró-

nica znaczna. W Dreznach (dawniejszych nb. — z wieku

XVIII), w Paryach, Londynach nie ciy na nim do-

zór policyjny. W Krakowie za i Lwowie zgromadza-

nia si Polaków w imi Polski mocno wzbudzay po-

licyjn ciekawo. W roku 1894, na wystawie Kociu-

szkowskiej, zgromadze tego rodzaju nie mona byo
urzdza, bez wystawienia, z uwagi na policy, stolików

do kart i samowara.
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Policyjna atoli w Austryi draliwo nie przeszko-

dzia — skutkiem tryumfów pruskich, a mimo przyka-

dania do ran Polski przez ugodowców plastró>x' obrony

biernej — w momencie najwikszego w zaniepokoje-

niu si opinii publicznej w Polsce w r. 187Q napicia,

na zezwolenie przez namiestnictwo urzdzenia w Kra-

kowie, z racyi literackiego J. I. Kraszewskiego jubileu-

szu, obciodu wspaniaego — na zezwolenie, uilu-

strowane... dekorowaniem jubilata przez
cesarza Austryi, króla Galicyi i Lodo-
meryi.

!... ?... !... ?...

Zdrowa, z krwi zimn pojmowana polityka, wy-

maga zastanowienia si nad t, w zdumienie wprawia-

jc ask najwysz, spywajc na literatur —
na literatur polsk — na literatur narodu rasy so-

wiaskiej, jeeli nie wrog, nie wstrtn, to najzupe-

niej, bezwzgldnie obojtn monarsze, spadkobiercy

Habsburgów, zaszczyconyci wikaryatem stolicy apo-

stolskiej, dziercym wobec niej, piastujcej namiestni-

ctwo boe, wadz wykonawcz w panowaniu nad

wiatem. Prawo to trci mocno arciaizmem, nie prze-

szkadza to wszelako mocarstwom tej i podobnej do

austryackiej kreacyi, kierowa si niem w zdobywczej

zwaszcza dziaalnoci dyplomatyczno-politycznej. Wszak

drog polityczn Rossyi wytyczy Iwan III., droga za
polityki niemieckiej siga staroytnoci dawniejszej, bo

w. VIII po Cirystusie, panowania Karola Wielkiego,

od którego datuje dno niemiecka zawadnicia kra-

jami sowiaskiemi. Dno t wypadki polityczne

w cigu wieków modyfikoway, lecz nie usuny. Wy-
konyway j organizacye graniczne, „marciiami" zwane,
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po których zadanie to w czasach naszych spado na

Rzesz niemieck, pozostajc pod hegemoni najprzód

austryack, nastpnie, od r. 1866, prusk. W zaznaczo-

nym przeto powyej roku obchodu jubileuszu
J. I. Kra-

szewskiego w Krakowie, Austrya, hegemonii w Rzeszy

pozbawiona, upokorzona i zbiedzona, bierze udzia

r. 1878 w kongresie berhskim i z kongresu wycho-

dzi obdarzona „opiek (?) bezterminow" nad dwiema
prowincyami tureckiemi, bdcemi r. 1815 na kongre-

sie wiedeskim przedmiotem niezaspokojonych poda
jej gorcych.

Zadouczynienie w sposób, utosamiajcy posia-

danie rzeczywiste Boni i Hercegowiny podaniom
niezaspokojonym i wprowadzajcy Austry na pówy-
sep Bakaski, pozbawia Rossy korzyci, jakie jej trak-

tat w San Stefano zapewnia, naraajc j na niebez-

pieczne dla niej wspózawodnictwo wpywów na pa-
stewka bakaskie. Byo to mistrzowskiem na dyplo-

matyczno-politycznej szachownicy posuniciem Bismar-

kowskiem, przez nie bowiem i Austrya na niebezpie-

czestwo wystawion zostaa. Zagrozia jej nieochybna

z Rossy wojna. Zmusio to Austry do niezwocznego

szykowania si do niej, zaczynajc od nastrajania w wi-

doku onej opinii publicznej w podlegych jej beru

krajach. Pierwszestwo we wzgldzie tym Polakom si

z natury rzeczy naleao i dostao.

Przyznanie Austryi opieki bezterminowej nad Bo-

ni i Hercegowin nastpio r. 1878, a zezwolenie na

obchód publiczny jubileuszu J. I. Kraszewskiego udzie-

lonem zostao r. 1879.

W dwóch tych zdarzeniach zaznacza si wyranie

pomidzy przyczyn a nastpstwem czno chronolo-
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giczna — czno, której potwierdzenie faktyczne mier
Aleksandra II odoya do r. 1887, urzeczywistnienie

za za pomoc akcyi ornej na dalsz jeszcze met
odoya tchórzliwo Aleksandra III, pomazujca go

na „pokojotwórc".

Ze wzgldu na t zdarze nastpczo przyczynow,

obchód jubileuszu J. I. Kraszewskiego ma due w po-

rozbiorowych dziejach Polski znaczenie — znaczenie,

utrzymujce spraw polsk w rodowisku, w którem

j mimo rozbiory, mimo usiowania zaborcze zreduko-

wania jej do zera, polityczne i etyczne interesy mi-
dzynarodowe utrzymuj. Zapomnienie w razie tym

o niej przez gabinet wiedeski mogo Austry za drogo

kosztowa. Wziciem niekosztujcego jej nic udziau

w uczczeniu narodowej znakomitoci polskiej uja ona

sobie Polaków wobec Rossyi na dzi i na przyszo,

powtarzajc « dobrodziejstwami" zwane w stylu urz-

dowym grzecznoci, noszce miano „najwyszych",

z których dwie na pami narodow zasuguj: jedna,

sprzeda narodowi polskiemu zabranego przez pastwo
rakuskie, zrabowanego, z ozdób architekturalnych ob-

dartego i we wzgldzie budowniczym jako arcydzieo

zniszczonego zamku królewskiego; druga, uczczenie

cesarskie i ministeryalne czterdziestoletniej, w dniu 25

maja r. 1Q0Q, pracy profesora literatury polskiej, któ-

remu literatura, jak urzdujcemu w tyme roku na-

miestnikowi historya, suyy do zaraania umysów i serc

polskich trójlojalizmem, austryjaczcym Polaków

dla Austryi, rusyfikujcym ich dla Rossyi, germanizu-

jcym dla Prus i zuywajcym patryotyzm polski na

sprowadzanie z zagranicy zwok wielkich ludzi polskich,

których szcztki pomiertne zagranic wiadczyy o zbro-
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dniczoci w polityce, zaszczepionej przez trzy mocarstwa.

Do tych grzecznociowych dobrodziejstw konstytucyo-

nalizmu austryackiego, doczywszy utrzymywanie przez

pastwo w Galicyi w cigoci — na mocy dlvlde et

Impera — polsl<o-rusl<iej wojny domowej, zrozumia
si stanie wewntrzna i zewntrzna politylci jej warto
zudna.

Nie udmy si!

Szczwajce jednych na drugich faworyzowanie

przez Austry Polalców i Rusinów — faworyzowanie,

posunite w czasach ostatnich do zamyl<ania oczów na

gromadzenie przez jednych funduszów pod dranic
patryotyzm berlislti nazw „Daru Grunwaldzlciego", na

Itarmienie przez drugich ludu ciemnego i modziey skzol-

nej jadem bezwzgldnej nienawici klasowo-narodo-

wociowej, jest: znamiennym, typowym polityki austrya-

ckiej w odniesieniu do sprawy polskiej charakterem.

Faworyzuje ona, po gowie gaszcze narodowy polski

rozwój, sztucznie mu przeciwstawiajc uznawany od-

wiecznie przez ywioow unijn Polski istot za równie

godziwy i potrzebny rozwój wszechstronny narodowoci

ruskiej. Sztuczne to narodowoci siostrzanych jednej

przeciwko drugiej nastrajanie miejsca by mie nie

niogo, gdyby w niem nie tkwia intencya polityczna,

majca na widoku nastpstwa: Duobus lltigantibus ter-

tius gaudet.

Osignicie i zapewnienie sobie gaudium owego

dyktuje Austryi w Galicyi polityk, utrwalajc w Po-

lakach obron biern, absolutnie dla sprawy pol-

skiej — dla wydzieranego przez ni na rzecz
Austryi patryotyzmu polskiego — zgubn.
Zgubno jej w oczy si rzuca w owocach, jakie nie-
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ogldne zastosowanie patryotyzmu w stylu galicyjskim

przez petersburskie Koo polskie w Dumie rosyjskie]

wydao. Czy nie najgorszego to gatunku owoce!? —
Czy nie zobojtniaj one w umysach i sercach pol-

skich zdolnoci czuwania nad spraw nasz w zaborach

moskiewskim, pruskim i austryackim ?..

Dictum: „Przy tobie, panie, sta chcemy" uda
si mogo na razie wobec sparzenia si kilkakrotnie

Austryi na rycerskich do heroizmu porywach. Nie wia-

domo atoli, czy nie straci ono na wartoci, gdy na

tronie zasidzie monarcha, przejty wielkiem w ludzkoci

zadaniem Niemiec i pozyskany dla zadania tego przez

jakiego Wilhelma II, pójdzie z nim rka w rk, ger-

manizujc wszystko, co mu pod rk, bez czynienia

wyjtków dla wszelakich „chccych" czy „niechccych"

sta przy nim, wypadnie. Ewentualno t przewidywa
kae wkluczenie w trójprzymierze bismarkowskie wie-

ego sprzymierzenia si Austro-Wgier z cesarstwem

Prusko-niemieckiem dla podeptania uchwa Kongresu

berliskiego (1878), celem dokonania przez Austry

zaboru Bonii i Hercegowiny. Moe ewentualne to

sprzymierzenie si, obok widoków, tyczcych si wia-

towej Niemiec preponderencyi, zawiera w sobie jeszcze

i widoki Niemiec na Austry, oraz Austryi na Niemcy.

To atoli kwestya inna, obchodzca nas bardzo, ale

porednio.

Bezporednio dictum owe spraw polsk obchodzi

ze wzgldu na to, e powodzenie onego, moliwe
w Austryi, bdcej zlepkiem narodowociowym, w któ-

rym ywio niemiecki nie posiada przewagi liczebnej,

niemoliwem jest ani w pruskim, ani w rossyjskim za-

borze. W Niemczech pruskich liczebno niemiecka do
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polskiej odnosi si jak mniej wicej 60 : 5. W Rossyi

rdzenna ludno moskiewska do «inorodczej" (Polska

z Litw i Rusi, Finlandya, Kaukaz, Azya rodkowa,

Chiwa, Buchara etc.) ma si liczebnie, jak mniej wicej

równa do równej: 75 : 75. Równo ta znone by by-

towanie winorodcom" pod panowaniem moskiewskiem

umoliwiaa, gdyby si pomidzy sob porozumie mo-
gli — gdyby porozumienia pomidzy nimi nie regulo-

waa mierzca jedn miar Polaków z Buryatami, lecz

miary odmienne przykadajca do Polaków a Litwinów,

Polaków a Rusinów czynownicza biurokracya moskiew-

ska. Divide et impera stanowi naturaln, a jak nimrodyzm

star metod panowania. Nie uczya si jej Austrya od Ros-

syi, ani Rossya od Austryi. Dla znajdujcych si w takiem

jak Polska kreacyj pastwowych pooeniu, nie dopu-

szcza ona obrony innej, jeno biern, upadlajc— w razie

najlepszym — narody, co si w rozpaczy obrony tej chwy-

taj. Dzieje ucz, jak na niej wysza Grecya pod pa-

nowaniem Rzymu, szanujcym, wielbicym jej narodo-

wo; jak na niej wychodziy Czechy poty, póki si

jej — lat 200 z gór — przeladowane, deptane pod

panowaniem Austryi, trzyma musiay. Grecya, pod

wielbieniem Rzymu zmarniaa i dzi czciowo z pod

wadztwa obcego wyzwolona ody po dawnemu nie

jest w stanie; Czechy gnbione i zgermanizowane, do

gnbienia i niemczenia nowych zaborów austryackich

uywane, z pierwszej odetchnicia swobodniej monoci
skorzystay i z gruzów niepodlegoci pastwowej, z po-

pioów bibliotek przez Niemców palonych niby Feniks

ycie odzyskay, a dowiadczeniem nauczone, z biernoci

obroczej si otrzsy. Dwa te wymuszonego oddawa-

nia si pod panowanie obce » chcenia" przykady, wzite
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jeden ze staroytnej, drugi z nowoytnej a czciowo
i ze spóczesnej iistoryi, dostatecznie, wobec wyej wy-

kazanej metody pastwowej, o wartoci obrony biernej,

chcianej czy niechcianej, wiadcz.

Warto jej na tern polega, e na ask i nieask

mocarstwom zaborczym obron oddajc, panowanie im

uatwia.

Za przykad uatwiania w znaczeniu tem suy
H dobrodziejstwowana" Galicya.

Za „chcenie" obdarzono j agodnoci wzgldn,
zaprawn szczwaniem na ni narodowoci siostrzanej,

a opacan przez ni austryaczeniem si na potg.
Austryaczenie si, któremu za wymówk nieogld-

no polityczna suy moe, maskuje w oczach wi-

dzów tolerancya rzdowa, pod mianem „dobrodziejstwa

osobliwego" propagowana przez polityków, uznajcych

siebie w dobrej wierze za polityków gbokich. Dobre

o sobie mniemanie nie gwarantuje nieomylnoci, do

jakiej pretensy roszcz wszechpartyjni ugodowcy ga-

licyjscy, staczycy zwaszcza, podajcy siebie za wzór

znoszenia i wykorzystywania niewoli przez Polaków

w dwóch innych zaborach.

Korzyci w rzeczy samej przedstawiaj si udzco.
Polak z pod pruskiego lub moskiewskiego panowania,

przekroczywszy kordon, oddzielajcy wadztwa Hohen-

zollernów lub Holstein-Gottorpów od wadztwa Habs-

burgów i stpiwszy na grunt galicyjski, doznaje wra-

enia nienia na jawie w ogrodzie Hysperydów, ude-

korowanym w znamiona polskie na tle czarno-ótem.

Czegó bo on tam polskiem widzenia i syszenia zmy-

som miego nie znajdzie ?... Mowa polska i stroje polskie,

szkoy, administracya, sdownictwo, sejm krajowy w j-
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zyku polskim, swoboda w zakresie prasowym i w dzia-

alnoci stronnictw najskrajniejszych, w dwóch kierun-

kach przeciwnych, swoboda w urzdzaniu wszelakich

obchodów patryotycznych polskich, udzia powany
w parlamencie wiedeskim, stanowicym o losach

pastwowych, wreszcie tolerancya szeroka w odniesieniu

do takich nawet draliwych przedsibiorstw politycznych,

jak skadkowanie na Dar Grunwaldzki, jak pobory na

Skarb Narodowy ^). Czegó by wicej Polacy w poo-
eniu niewolniczem, w jakie ich konieczno dziejowa

wprawia, pragn i domaga si mieli ?!..

Tu miejsce na przytoczenie tej prawdy banalnej,

e «medal ma dwie strony": tak i inn. Tak jak ta,

którmy nakrelili powyej, strona odwrotna nie jest,

pomimo, e jednakie pozornie faworyzowanie przez

rzd siostrzanych, lecz nie z jednej macierzy, narodo-

woci, zamiast je czy zgodnie, jest szczwaniem jednej

na drug, gronem dla Polski na przyszo. Mniej by

ono szkodzio, gdyby si miaa w Galicyi na zawsze

zamkn, czyli: gdyby na Polsk historya — jak tego

chc pruskie i moskiewskie patryotyzmy — ostateczny,

bezapelacyjny wydaa wyrok.

Jaki ?..

Pytanie to dla sprawy polskiej ogromnej, wy-

rocznej jest wagi.

1) Tolerancya milczca w Austryi, co do Skarbu Narodowego,

zawitaa pod koniec 10-go dziesiciolecia w. XIX. W 1887 i 1888

prokuratorya i sdownictwo galicyjskie obchodzio si z nim bez-

wzgldnie. Na kilka tysicy broszury: „Rzecz o obronie czynnej

i o Skarbie Narodowym", do Polski wysanych, 800 w Galicyi kon-

fiskacie ulegy, organ za instytucyi skarbowo-narodowej, Wolne

Polskie Sowo, zrazu regularnie w numerze kadym za zbrodnie

i wystpki skazywany, w kocu zakazanym zosta.
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Przewidywa si jednak dajce ród trzech mocarstw,

co Polsk rozszarpay, polityczno-dyplomatyczne, ar-

ocznoci zaborcz podszyte, wikania tak s liczne

i rozmaite, e kombinacyjny onych wykaz tomy by za-

peni. Poprzesta przeto musimy na tem, co si w sa-

mej Austryi, w omionarodowociowy zaopatrzonej

konglomerat, w najbliszej ukazuje perspektywie.

Na tem si ograniczajc, trudno oczami zdrowemi

nie widzie tego, e w niej, skutkiem zaaplikowania jej

przez Prusy r. 1866 za zbyt mocnego krwi upustu,

zaoktrojowany na poy liberalny, na poy federalny

konstytucyonalizm ku upadkowi si chyli. Jest to na-

turalne i konieczne r. 1866 nastpstwo — nastpstwo

antagonizmu wspózawodniczego pomidzy Berlinem

a Wiedniem, w którym losy szal na rzecz Berlina

przechyliy.

Wyrzucone z Rzeszy niemieckiej, pozbawione

w niej agamemnonatu, doprowadzone na skraj mo-

ralnej i materyalnej przepaci cesarstwo wiedeskie

musiao przedewszystkiem ratowa pastwo dla urato-

wania dynastyi. Do uratowania pastwa posuyo na-

danie przez monarch rónonarodowociowym krajom

koronnym autonomicznego pod dozorem pastwowym
bytowania. Pastwu austryackiemu, zwizanemu cile
z dynasty, która w opaach umiaa si do okolicznoci

stosowa, ratunek nader poszed pomylnie. Ze wzgl-
dów za na to, e nie tylko z opaów obronn wysza
rk, ale potrafia — dziki paru trafnym na szachow-

nicy dyplomatycznej posuniciom, jak np. pokojowy

Bonii i Hercegowiny zabór — siebie wykierowa na

podanego, przez dynastyczno-zaborcze mocarstwa,

a zarazem gronego sprzymierzeca. Zapewnia to jej
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kredyt sprzymierzeniowy na zewntrz byego mo-

skiewsko-prusko-austryackiego „witego Przymierza",

nadajc jej stanowisko wyroczne prawie w niezmier-

nie draliwej pokoju lub wojny kwestyi. Aeby „prawie"

na pewno zmieni, koniecznem jest dla niej opano-

wanie wasnej siy zbrojnej — siy tecinicznie wydosko-

nalonej do nec plus ultra jakoby, ale narodowociowo
niepewnej. W wojnie czy to z Niemcami, czy z Rossy
liczy by moga na Polaków tylko. W takiej nawet

wojnie, jak z Serbi, która w r. 1909 zaegnan zostaa,

korpusy tylko polskie i wgierskie udzia wzi miay.

Na usunicie tej niedogodnoci sposobu innego

w austryackich sferaci miarodajnyci niema, tylko usu-

nicie kwesty j narodowociowych za po-

moc usunicia konstytucyi. Bez konstytucyi

przecie Austrya ze skromnej marchii rosa, rozwijaa

si, przeamywujc losów ciosy takie, jak wojny Na-

poleoskie, wojna wgierska r. 1848 — 1849, wojna

woska r. 1859 i wojna pruska 1866. Ostatnia zwaszcza

heroicznego wymagaa ratunku. Znalaza ratunek w kon-

stytucyi. Konstytucya swoje zrobia i jak ów Murzyn

z komedyi, „precz i moe". Na to si lat 62 nie roz-

bijao siy zbrojnej na armie narodowe, jak w Szwaj-

caryi, na to, ród aglomeratu narodowociowego, narodo-

wo niemiecka w pogotowiu posiada ilo dostateczn

ochotników do zastpienia w krajach nieniemieckich

urzdników administracyjnych, sdowych, fiskalnych,

policyjnych, szkolnych i przywrócenia dawnych dobrych

czasów. Pora ju na to. Jeeli obecnie bero austryackie

dziercy sdziwy, przeciwnociami zraony, monarcha

o tem nie myli, to przypuszcza wolno, e podobny

ku przeszoci wietnej zwrot na myl przychodzi nie
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tylko nie jednemu z ksit krwi, ale i tysicom, jeeli

nie dziesitkom, nie setkom tysicy ochotników na cy-

wilizowanie póbarbarzyskich narodów sowiaskich.

Powrót rzdów samowadnych nie jest w czasie bli-

szym lub dalszym rzecz niemoliw, lubo i z konsty-

tucy samowadztwo si wygodnie sprzga umie. Do-

wodem Prusy i Rossya.

Ku temu zreszt, nie maskujc si ju, podaj
Niemcy austryaccy. Czego oni nie dokazuj na sejmach

krajowych, w których cznie ze Sowianami udzia

bior! Mniejszo niemiecka w Pradze do obradowania,

celem zabezpieczenia prawnego w kraju porzdku, nie

dopuszcza. Gdzie za w wikszoci si znajduje, tam

gównie szkolnictwo niemieckie bierze za cel poktnego

szykanowania i otwartego przeladowania. Teatrem

popisów tych s Styrya, Karyntya, Karniola, Istrya, (spó-

ubieganie si Niemców i Wochów), Dalmacya, Mo-

rawy, Czechy i lsk austryacki, gniazdowa wasno
polska, o której posiadanie wspózawodnicz Niemcy

z Czechami i z którego germanizacya do Galicy si

wdziera. Galicya jedna, mimo dziewidziesicio-picio-

letnie germanizowanie, zgermanizowa si nie daa

i dzi by bya historyczny polski, bez najmniejszej dla

Rusinów krzywdy, charakter zatrzymaa, gdyby Austrya

si charakteru tego wanie nie lkaa. Dzi sama moe
tego auje, Galicya polska bowiem osaniaa by j
skuteczniej wobec Prus i Rossyi, ni dzisiejsza w poo-

wie rusiskiej — Prusom si przymilajca, a w razie

wojny Austryi z Rossy niepewna — tak gruntownie,

dziki divide et impem, w egzercyrce nienawici Po-

laków wydoskonalona. Zreszt w wojnie z Rossy mo-

gaby Austrya nietylko na Rusinów, inspirujcych si
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polityk Chmielnickiego, ale i na innych Sowian, z wy-

jtkiem Polaków, liczy.

My te na Austry we wzgldzie tym liczy nie

moemy. Na wojn z Prusami, chyba by si w cisem
z Francy i Angli przymierzu zaryzykowaa; z Rossy
za w przymierzu z Niemcami zaryzykowa by si

moga, gdyby Niemcy w razie takim nie obawiay si

nieochybnej francusko-angielskiej na rzecz Rossyi dy-

wersyi odwetowej.

Wobec tych, przewidywa si dajcych, a nas bez-

porednio dotyczcych, rozwikywa powikanych poli-

tycznych stosunków midzymocarstwowych: jakie ma
i mie moe dla nas obrona bierna znaczenie ?

wOto pytanie!" — Hamletowskie.

Niebezpieczestwo istotne.

Jak si obrona bierna wyrazi moe ? — czy nie

inaczej, jak rezygnacy milczc, powoln, ostron

wobec podejrze, posdza i wymóg policyjnych coraz

si zwikszajcych i coraz to bardziej natarczywych,

doprowadzajcych rezygnacy do granicy, po której

przestpieniu zmienia si z koniecznoci rzeczy na re-

negacy ?..

Na drodze tej po wsze czasy dokonyway si

wynarodowiania w spoeczestwach, znajdujcych si

w takiem jak nasze obecnie pooeniu. Rozpoczy-

nao si to od klas wyszych, od tych, co duo maj
do stracenia, majtkowo zwaszcza. Zagroenie ma-

jtkowe wprost i bezwzgldnie na oporno narodow
i wszelak inn, religijnej nie wyjmujc, dziaa. Klasy
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wysze wywieraj wpyw zrazu na najblisze, z czasem

na dalsze otoczenie, W sposób ten sturczyy si byy
narody poudniowo -sowiaskie, Czeciiy zaciodnie

i Sls< górny zgermanizoway do tego stopnia, e si

wrogiem wewntrznym stay. Poudniowi Sowianie,

Czesi, lzacy jedni by si byli sturczyli, drudzy zger-

manizowali w caoci, gdyby wpywy klas wyszych,

dziaajce zaraliwie, nie utkny na odpornoci

najniszyci, podstawowyci warstw ludnociowycli.

Serbi, Bugary chopi uratowali; w Bonii i Herco-

gowinie klasa chopska chrzecijanizm i narodowo
serbsk przechowywaa; w Czechach i na lsku dol-

nym narodowo lud uchowa. Dziao si to atoli

w czasach, kiedy lud, przez klasy wysze i przez rzdy,

uwaany za si robocz, za bydo w postaci czowie-

czej, w odniesieniu do polityki uchodzi za guantite

negligeable.

Obecnie we wzgldzie tym czasy si zmieniy. De-

mokratyzacya, szerzca si w takich nawet, jak moskiew-

skie, dziedzinach ciemnych, swoje, w Polsce zwaszcza,

zrobia. Klasy wysze, przybytkiem przemysowców wzbo-

gaconych wzmocnione, oburcz si obrony biernej

trzymaj, wiecc baki Skaonom i Kaznakowym i wy-

dajc z ona swego dzi Radoliskich, Krasowskich,

jak dawniej Wielhorskich wydaway. Takich Prusy

i Moskwa otwartemi przyjmuj ramiony. Wywodom
za rozumowym, zarczeniom i submitowaniom si

polskim — nie wierz dla tej prostej i susznej racyi,

e od ogóu polskiego nie pochodz.

Miaeby milczcy z nakazu ogó, po takich krzy-

czcych, nie to sprzyjanie narodowoci polskiej, ale

uwzgldnianie jej, dowodach, jakie Rossya w czasach
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ostatnich, przez zakazanie Towarzystwa gimnastycznego,

rozwizanie Macierzy i Towarzystwa Wpisów szkolnych,

ustawiczne szykanowanie drobiazgowe szkolnictwa pol-

skiego i utrzymywanie w cigoci nieprzerwalnej stanu

wojennego, z ufnoci si do rzdów tego rodzaju od-

nosi?

Ogó polski nie ufa pruskim i moskiewskim rz-

dom; rzdy pruskie i moskiewskie nie ufaj ogóowi
polskiemu. Wzajemnej nieufnoci nastpstwo inaczej

wyrazi si nie moe, tylko niewiar. Daremnem jest

przeto ustne i na pimie naszych publicystów gdzie-

niektórych, statystów i mów stanu lojalizowanie si
wobec zaborców, czy to w pojedynczej, czy w potrój-

nej liczbie. Na lojalizmie wietnie wychodzi Józef Ko-

cielski, póki nie wyzna, e jest Prusakiem pochodze-

nia polskiego. Wielopolskiego lojalizm nie zasoni

przed podejrzeniem o zdradzanie interesów Rossyi. —
Wszystkie istinno rossyjskie pisma, ministrowie:

owiaty, równajcy naród polski z narodem burjackim;

sprawiedliwoci, mienicy „mieciem" sdownictwo pol-

skie, spraw wewntrznych, oddajcy Polaków pod do-

zór, myli ich w gowach i bicia ich serc podsuchu-

jcy, domagaj si od nich nie sów, ale czynów —
czynów nie innych, jeno takich, któreby odpowiaday
coraz to bardziej, coraz to nowemi ukazami i rozpo-

rzdzeniami cienianym granicom, ywio polski w osta-

tnich jego schronach duszcym. Przyrzeczeniom i de-

klaracyom polskim najlojalniejszym uwierzyliby moe
Moskale wówczas dopiero, gdyby si Polacy nie na

wiernych pastwu wszechrossyjskiemu — na jakich im

ich Dmowski ofiarowa — lecz faktycznie i rzeczywi-

cie na Moskali przeistoczyli, nie pozostawiajc po so-
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bie cienia ladów „intrygi polskiej", tej intrygi, co

nurtuje we wspomnieniach, wierzeniach, ukochaniach,

alach i smutkach naszych, tej, co dzwoni w akcentach

mowy naszej i w piersiach przez matki nasze u kolebki

piewanych. Zniszczmy do szcztka, odgosu, do tchu

ostatniego wszystko, co waciwo polsk stanowi, co

krew smaganych nahajkami kozackiemi na Podlasiu

Unitów zarumieniao, co zy zagroonych moskwicze-

niem Polaków i Rusinów w Chemszczynie gorzkiemi

czyni — zniszczmy to wczorajsze i dzisiejsze w mylach,

we wspomnieniach do cna, a wówczas wiar uzyskamy.

Inaczej — nie!... „Szeroka russka natura" do piersi przy-

garn gotowa... trup Polski — w prawosawnej chrzciel-

nicy go skpa i do nowoslawizmu zaliczy.

Tak z rk Moskwy wysza, „z jarzma polskiego

przez ni wyzwolona" (?) — Ru.
Sdzc wedle cigego, ze strony niemieckiej, prze-

rwanego przez awantur rewolucyjn, z rossyjskiej, po-

stpu ucisku, jaki si pod egid uatwiajcej postp

ów obrony biernej odbywa, sabe, bardzo sabe dla

sprawy polskiej stawiaby naleao horoskopy. Ucisk

si wzmaga — obrona sabnie i na odwrót: obrona

sabnie — ucisk si wzmaga. W sferze obronie biernej

przewodniczcej, w oczy si rzuca „nieobecno" ogólna—
powszechny sauve gul peat. Jak skoro w Wielkopolsce,

na wykup ziemi polskiej 100,000.000 marek pokazano,

wnet po nie, mimo silne i gone obrony biernej pro-

testacye, potomkowie rodów wielkich rce powycigali.

To samo, nie dla milionów nawet, których nikt nie po-

kazywa, lecz dla pozbywania si kopotów, polscy pa-

nowie ziemi ojczyst Moskalom — nie mogc komu
innemu — na Litwie i Rusi lekkiem sercem sprzeda-
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wali i sprzedaj. Handel ten, ulustrowany wspomnie-

niem wczorajszem: o uderzeniu czoem przez magna-

tery polsk, pod przewodnictwem renegata, wiato-

peka-Mirskiego, przed pomnikiem Katarzyny Wielkiej,

idzie na Litwie w cigu dalszym. W sferze tej, której

obrona bierna zapocztkowanie zawdzicza, gór bierze

zobojtnienie dla niej nawet. „Okopy w. Trójcy", wal
si. Historyczne „czoo narodu", czci dla srebrników,

czci dla niczego zrzeka si roli przewodniczej, wie-

tnie przez 'ni po raz ostatni odegranej w exodum z tea-

tru wojny pod nominaln generaa Romarino v/odz.

Miejsce jej zajli przemysowcy zbogaceni, którzy mo-
ment strejkowy r. 1905 w Berlinie przesiedzieli i, po

przejciu momentu tego, lokauty pod opiek Kaznako-

wych urzdzaj.

W sferach za inteligencyi, obejmujcych: pilnu-

jcy roli stan szlachecki, duchowiestwo, klas owie-

con, zapanowao, skutkiem wypadków ostatnich, tpe
jakie osupienie, odstrczajce je od wszystkiego, co

„kompromitacy" trci. Obawa kompromitacyi pozosta-

wia wolne pole korumpowaniu spoeczestwa przez

wszelakie przez genera - gubernatorów protegowane,

a oficerjadzie moskiewskiej dogadzajce przedsibior-

stwa odczytowe i rozrywkowe, kompromitujce

spraw polsk, a z ni przyszo Ojczyzny.

Drog t russyfikacya w ono narodu atwiej i g-
biej wnika, anieli w sposób przymusowy przez szkoy,

sdownictwo, koció. Trucizna osodzona smakuje.

Jeeli obraz ten uzupenimy t. zw., z granic wielko-

rosyjskich wygnanymi, Litwakami, russyfikujcymi y-
dów polskich w Królestwie i Krajach Zabranych, oraz

Syonistami, nastrajajcymi ich wrogo, wzgldem ludno-
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ci polskiej, usprawiedliwi si do pewnego powanego
stopnia mniemania tych, co pooenie Polski, za bez-

nadziejnie rozpaczliwe maj.

W pooeniu takiem znajdoway si: Sowiaszczy-

zna poudniowa w Turcyi i Czechy w Austryi. Tu i tam

pozosta lud. Tu i tam zaprzepaszczona na drodze obrony

biernej narodowo odrodzia si, nito Feniks z po-

pioów, z czerniawy ludowej.

I nam nadzieje i rachuby patryotyczne ukazuj

w przyszoci t zbawienia desk. Zachodzi atoli wana
jedna pomidzy minionem pobratymców naszych a na-

szem obecnie pooeniem rónica. Tpiciele narodo-

woci poludniowo-sowiaskiej i czeskiej nie przewidy-

wali upornoci konserwatyzmu ludowego. Od ludu od-

wracali si ze wzgard. I lud w onie swojem uchowa
si, co prób czasu wytrzymaa.

Tpiciele narodowoci polskiej o sile tej wiedz
bardzo dobrze i na ni szczególn uwag zwracaj.

Rzucaj si oni na ywio polski w gniedzie onego —
pod strzech chopsk. Narzucaj si mu, tu po mo-
skiewsku, ówdzie po niemiecku w szkole i w kociele,

wywaszczaj go z ojcowizny. W sposób ten podkopuj
si pod fundamenty nasze narodowe — atakuj nas

u podstaw naszych.
Czy chop ataki wytrzyma?

Wytrzyma w zaborze pruskim, gdzie, obok uga-

skiwania rzdowego mia otwierajce mu oczy szkóki,

dziki czemu w r. 1848 z kos nasztorcowan do apelu

stan i za Ojczyzn si bi.

Nie wytrzyma w zaborze austryackim, gdzie go

mandataryusze „cisarskim" zrobili; lecz od ksiki zdaa

trzymali i dla tego nie posucha wezwania do bronie-
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nia Ojczyzny, ale na wezwanie starostów i komisarzy

rzdowych, szlacht polsl^, wolno mu nadajc, wy-

rn.
Co do zaboru rossyjskiego, fakty na chopa prze-

mawiaj korzy. W razach zawoa Ojczyzny, stawia

si on: na wezwanie Kociuszki r. 1794, regimentarzy

r. 1831, Rzdu Narodowego r. 1863, Demokracyi Na-

rodowej trzykrotnie w latach 1906 i 1907, nie z kos
wprawdzie, lecz z ufnoci w odniesieniu do dokony-

wanej pracy uwiadomieniowej ród ludu przez ludzi,

co jego ufno pozyskali i — niestety — odpowiedniego

z niej, dziki zejciu z drogi obrony czynnej na drog
obrony biernej, nie zrobili uytku.

To ostatnie jest dla obrony czynnej ciosem, o ile

niespodzianym, o tyle do odparowania trudnym, smutne

bowiem onego nastpstwa ju si pod postaci baa-

mucenia ludu klerykalnemi, sekciarskiemi, pseudopa-

tryotycznemi, anarchicznemi i pseudopolitycznemi kno-

waniami ukazuj. Niektóre z nich, np. koció marya-

wicki, rzd proteguje. Sprawcy ciosu, w popochu, schro-

nili si pod skrzyda stronnictwa ugodowcowego, które

si na dzi przezwao „realistycznem" i w t. zw. „To-

warzystwie polepszania pracy spoecznej" bd si le-

galnie i lojalnie polepszaniu temu oddawali, praktyku-

jc w ten sposób wespó z Piltzami obron biern,

wobec wysilania si czynownictwa moskiewskiego

w sposobach wydzierania z duszy ludu polskiego pa-

tryotyzmu, celem zniszczenia doszcztnie rezerwy na-

szej narodowej.

Czy si ona — ta bodaj czy nie ostatnia rezerwa

nasza — za pomoc obrony biernej, wyrozumowanym,
obmylonym i wydoskonalonym moskiewskim na du-



49

szc chopsk obecnie zamachom oprze zdoa?... Czy
baamucony, w nadziejach zawiedziony, rozdraniony

chop nasz subtelno obrony tego rodzaju zrozumi ?...

Czy w obronie takiej udzia wzi moe?...

Na wszystkie te zapytania odpowied jest jedna —
przeczca. Chop polski — on przecie Polsk zbudo-

wa! — przedstawia materya bardzo cenny, ale do

oryentowania si, w takich warunkach i ród takich po-

wika, w jakich si Ojczyzna jego znajduje, nie przy-

sposobiony. Po upadku powstania styczniowego, tpi-

ciele ywiou polskiego, na rozkaz Aleksandra II, wzili

si do niego, celem pozyskania go dla cara, jako dla

dobroczycy i, przy jego pomocy, wcielenia Królestwa

do pastwowego organizmu Rossyi. Dla dopicia celu

tego, komisya specyalna, pod kierownictwem ludoznaw-

cy-psychologa, M. A. Milutina, kwesty wociask
w Kongresówce wycznie na rzecz i korzy chopsk
rozstrzygna, odrywajc interesy chopskie chlebowe

od interesów narodowych, rozumianych i prowadzonych

przez inteligency. Rozstrzygnicie to zaopatrzy on

w czuwanie nad niem administracyjne, czysto moskiew-

skie, majce za zadanie wszczepienie w dusz chopsk
patryotyzmu carskiego. Zadanie to wymagao rodków
i sposobów odpowiednich: dozorczych i twórczych —
pierwszych dla niedopuszczania do ludu stycznoci ze

szlacht, drugich dla przeistaczania natury jego polskiej

na moskiewsk. Pamitnem w porozbiorowych dziejach

Polski pozostanie czterdziestoletnie przeladowanie

szlachty polskiej i duchowiestwa katolickiego i nkanie

chopa polskiego askami carskiemi. Pod nieopuszcza-

jc tego ostatniego na moment opiek policyjn, aski

spyway na niego pod postaci nauczycieli wiejskich
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pisarzy, gazetki obowizkowo przez gminy prenume-

rowanej i broszurek w obieg puszczanycli^ obrazków

rozrzucanycli, obchodów i wit, na wyobrani dziaa-

jcych, stawianie pomników tego rodzaju, co pomnik

Aleksandra II, » wyzwoliciela ludu", w Czstochowie

przed kocioem, wyznaczanie nagród za czyny carsko-

patryotyczne, alembikowania modziey wiejskiej przez

szeregi wojskowe, wreszcie faworyzowania prawosawia

ostentacyjnie i uroczycie dla oswajania z niem wo-
cianina polskiego. Tego jednak tai nie naley, e do-

brodziejstwowaniu temu towarzyszya wzitkowo czy-

nownicza.

Bierno tkwi w instynktach chopskich wogóle

i obrona bierna, mimo naduycia czynownicze, chopu
polskiemu odpowiadaa. Z naduyciami si oswaja —
znosi je dlatego, eby nie byo gorzej, mimo, i mu
w duszy i w sercu co zawadzao. Zachodziy atoli

pytania: czy mu zawadzanie to na dugo starczy? —
czy nie zastosuje si ono do obrony biernej na zawsze

i nie wykluczy ludu polskiego z rachuby tych si mo-
ralnych, co o Polsce myl?...

Zapytania te ogromn dla Polski maj wag.
Ze strony tej zagraa Jej niebezpieczestwo istotne,

powane i wielkie.

Niechby panowie majtki marnowali; niechby si

w warstwie inteligentnej jednostki po jednostkach niem-

czyy i moskaliy ! . . . Gdyby lud pozostawiony by in-

stynktowi wasnemu, moglibymy na pewne liczy na

to, e wybije kiedy godzina, w której on te obrony

biernej owoce zgnie bd precz wyrzuci, jak lud

serbski wyrzuci sturczonych spahijów, bd w sensie

narodowym przeistoczy, jak lud czeski przeistacza zniem-
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cza arystokracy swoj. Moglibymy liczy na to i cze-

ka, »; kryjc w piersiach ogie wity".

Ale go tpicielstwo w rce swoje wzio i w cigu

dalszym bdzie, poprawiajc bdy i omyki swoje,

popenione w minionem po r. 1864 czterdziestoleciu,

nim si opiekowao, podczas kiedy tacy, lub inni, czer-

picy natcinienia i wskazówki z Czasów krakowskici.

Przegldów Iwowskici, Sów warszawskich. Dzienników

Poznaskich i rozmaicitego lub podobnego gatunku

obrocy bierni, przed zaborcami si paszczc, lud

polski od takiej nawet obrony systematycznie, powoli

i wytrwale odrywaj i odrywa bd.
Mamy w biernoci obroczej czeka, a i on w a-

skawych tu, nieaskawych ówdzie objciach zaborczych

dla sprawy polskiej zaginie?...



II.

co DO OBRONY CZYNNEJ.

W midzyczasie— od r. 1887, w którym si ,;Rzeczy

o Obronie Czynnej i o Skarbie Narodowym" pierw-

sze ukazao wydanie, do r. 1905— przybya nam rzecz

wana: dowiadczenie. Ludzie modzi rzeczy tej nie

ceni, przyrównujc j do wwaty w uszacli". Ma ono

do niej podobiestwo wielkie, które jej atoli nie omie-
sza nawet. Omieszajc nie jest prezerwatywa adna,

udzielajca wskazówek a stosowana bez przesady. Bez

prezerwatyw, odnoszcych si do zdrowia, a zapobie-

gajcych! mierci, adna istota yjca, majca na roz-

porzdzenie swoje, jeeli nie rozwag, to instynkt,

obej si nie moe, najbardziej za naród na umier-

cenie przez zaborców skazany. W pooeniu takiem

znajduje si od pótora wieku blisko naród polski

i z nim razem dwa przeze hodowane narody, litew-
|

ski i ruski (przez jedno s). \

Powyej wykazalimy niedostateczno, ba, szkodli- *

wo obrony biernej. Komu wykaz ten do przekonania

nie trafia, poszukamy dowodów i w przykadach i w do- ;

wiadczeniu — w przykadach obcych, w dowiad-

czeniu wasnem.

Na przykad nadaje si— sama si narzuca Irlandya.

Sza ona ongi drog obrony biernej, bez bunto-

wania si, bez upominania o siebie i na drodze tej
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stracia wszystko — byt i odrbno, a do jzyka.

Mowa ojczysta dla niej istnie przestaa. Pozostawao

jej jeno, w jakiej gbi niezgbionej, poczucie pre-

tensyj, granicami narzuconych przepisów prawnyci w ni-

wecz obróconyci i krzywd w prawo zmienionych. Po-

czucie to kiedy niekiedy, niby z zarosego chwastem

grobu, odzywao si jkliwie, podczas gdy Irlandczycy,

uchylajc pokornie gowy pod wyrokiem losów, od-

dawali ogromne pastwu Wielkiej Brytanji w mary-

narce, w szeregach wojskowych, w zakresie handlo-

wym, przemysowym i robotniczym usugi, I byoby
tak na zawsze pozostao— a, dziki tkwicemu w g-
binach duszy narodowej poczuciu, ocknli si w cza-

sach ostatnich do w obrony czynnej" — do obrony,

czerpicej siy w warstwach ludowych najniszych,

a zaznaczonej faktami, na które, gdyby si w Polsce

zaprodukoway, Czasy, Przegldy, Sowa, Dzienniki

i natchnienia w nich czerpice tygodniki, miesiczniki,

broszury, dziea tomowe nie znajdowayby w sowni-

kach wyrazów oburzenia do dosadnych. Fakty te

jednak wyprowadziy Irlandy na widowni i zmusiy

myle rzd zaborczy o uczynieniu zado prawom
sprawiedliwoci. Nie z wasnego natchnienia, ale pod

naciskiem czynnej ludu irlandzkiego obrony — ludu,

z ona swego wydajcego 0'Connelów, Parnelów —
wystpi Gladston, znakomity, angielski, zasady etyczne

w dziaalnoci politycznej uznajcy m stanu, w obro-

nie Irlandyi. Inaczej — czyby by wystpi?...

Exempla trahunt. Nie liczmy wszelako na to, aeby
si w Niemczech lub w Moskwie pojawi móg, w od-

niesieniu do sprawy naszej, Gladston jaki. Gladstona

w Anglii wydaa wolno, hodujca owoc wiadomoci
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dobrego i zego, który nie ronie w carsl^ich i cesar-

skich ogrodach.

Do przykadu Irlandyi moglibymy doczy inne,

odnoszce si do wyzwalania si z jarzm narodów.

Nie brak na nich w dziejach ludzkoci. Poprzestaniemy

jednak na Irlandyi dlatego, e si ona wyzwolia sama,

bez pomocy niczyjej, z wizów mocarstwa, w których

miaa wprawdzie do stracenia narodowo, ale do zy-

skania korzyci moralne, intelektualne i materyalne.

Korzyci te nie pobudzay Irlandczyków do miowania
takich, we wzgldzie kadym zyskownych jak angiel-

skie wizów i z tej racy i przykad ich jest dla nas

przykadem, obowizujcym nas realnie i idealnie,

w odniesieniu do bytowania naszego i do czci naszej.

Od takiego przykadu przejdmy do dowiad-

czenia — do dowiadczenia naszego wasnego, na

uwag bd co bd zasugujcego.

Zbytecznemby byo streszczanie dziejowe trzydzie-

sto-kilku letniego zncania si nad Polsk aski carskiej,

wywiadczonej ludowi rolnemu — aski zaprawionej

trucizn dla umiercenia narodu. Skutek zatrucia, doko-

nanego r. 1864, nastpi by powinien we dwadziecia

pi lat póniej, w pokoleniu, wypiastowanem przez to

pokolenie, które ca wier wieku wdzicznoci dla

cara-dobroczycy dyszao. Rzd przekonany by, e
swego dopi. Chop z pokolenia nowego, obsaczony

przez straników, komisarzy, uzaleniony od pisarzy,

których kubanami ugaskiwa i którzy go do razsu-

danja nie dopuszczali a, jak od ognia, od porozu-

miewania si z napitnowan nieask carsk szlacht

polsk odsuwali, w oczach warstw inteligentnych ucho-

dzi za pozyskanego przez rzd. Mniemanie to w pra-
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sie polskiej wyraz dobitny znalazo w zaoonym r. 1886

przez modzie tygodniku, Glosie, przeprowadzajcym

w numerach z pierwszych lat paru przekonanie: o abso-

lutnej interesów ludowych (pracobiorczych) z intere-

sami szlacheckiemi (pracodawczemi) rozbienoci. We
wzgldzie tym powodzenie planu Milutinowskiego wy-

dawao si zupenem, zapewniajcem tryumf ideom

caratosawnym, jeeli nie na wieki, to na tak dugo,

e lud polski dla sprawy polskiej straconym bezpo-

wrotnie zostanie. Zaniepokoio to opini publiczn

polsk nietylko w zaborze rossyjskim, ale i w dwóch

innych zaborach. Wyznawcy przekona skrajnych w kie-

runkach przeciwnych z przeksem odzywali si o wie-

rzeniu Z. Krasiskiego:

„Jeden tylko cudów cud,

Z szlacht polsk polski lud,

Wszystko inne zud zud".

Pooenie nasze, dziki wysilaniu si Prus i Rossy i,

w dziele wykorzeniania na gruncie polskim ywiou
polskiego, przedstawiao si rozpaczliwie, mimo wzgl-

dne w Austryi swobody konstytucyjne. Swobody te,

rozpatrywane w perspektywie odpowiedniej, ukazyway

oblicze, nie wzbudzajce zachwytu w Polaku rzetelnym,

zdradzay bowiem Polaka, przeinaczonego na mod au-

stryack. Uznawa on Polsk, ale w ,; pachtach ohydnych",

przyznawa si do demokracyi, ale w «kontuszu czer-

wonym", w Wiedniu uszytym, w którym si rad na ba-

lach dworskich, lub w delegacyach specyalnych w sto-

licy pastwa prezentowa. Widniao to w wylewie uczu
patryotycznych, wezbranych tak nawet, jak si wezbray

byy na wystawie Kociuszkowskiej i widnieje, ile razy
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sprowadzaj si z zagranicy do G a 1 i c y i zwoki Mi-

ckiewiczów, Sowackich, Kraszewskich!, coby si nie

mogo bez pozwolenia aska\xego, do wdzi-
cznoci zobowizujcego i Polsk w granicach parafii

galicyjskiej zamykajcego, odbywa.
W zaborze rossyjskim pozyskanie ludu dla caratu,

w zaborze austryackim pozyskanie dziau Polski zna-

cznego i, ze wzgldu na dwunarodowo znaczcego,

dla Wiednia: takimi byy warunki, w jakich w osta-

tniem XIX wieku dziesicioleciu znajdowaa si, ci-

gnita przytem przez socyalistów do przymierza tu

z socyalizmem moskiewskim, ówdzie z niemieckim,

sprawa polska.

Pooenie przedstawiao si — w rzeczy samej —
rozpaczliwie.

Zdawao si, e ratunku w czem innem, jeno

w najbierniejszej z biernych obronie—w trójlojalizmie—

niema.

Znalaz si jednak.

Omówienie onego odbyo si pewnego poranku

sierpniowego w Zurychu, na wolnem powietrzu,

w parku, zwanym Stadthaus Anlagen, roku— jeeli si

nie myl — 1896. W omawianiu udzia wzio czon-

ków paru zarzdu, zaoonej w cznoci ze Skarbem

Narodowym Ligi P., czonków paru L. P. i ja. Przed-

miotem obrad by wniosek jednego z czonków zarzdu,

tyczcy si: zaatakowania wroga w zdobytej
przeze twierdzy polskiej — w warstwie
ludowej. Wniosek ów wywoa opozycy jednego

z obecnych. Przedstawia on potrzeb w razie takim

pomnoenia czonków L P., budzcego w nim obaw
skompromitowania sprawy. Wnioskodawca, przybywa-



57

jacy z kraju i obznajmiony ze stosunkami, wykaza sabe

dozorów rzdowyci strony, umoliwiajce przystp do

umysów chopskich prawdy, na racyonalnych, a patryo-

tycznych podstawach opartej. Uwiadamianie ludu na

drodze tej, oporu z jego strony — zdaniem wniosko-

dawcy— nie wywoa.
Zdanie, wypowiedziane przez Wszechpolaka

(by nim bowiem, bdcy po dzie dzisiejszy przed-

miotem urga parafialnego patryotyzmu galicyjskiego,

do nazwy tej przyznajcy si Polak), niezaprotokóo-

wane, nigdzie nie zanotowane, przewayo. Praca wród
ludu w Królestwie w imi Polski bezwocznie si roz-

pocza i na gruncie, gnojem moskiewskim podoo-
nym, bezopornie si przyja. Obrona czynna,
skutkiem zasiewu naj pierwszego, zakiekowaa tak po-

mylnie, e na smutnej pamici odwiedzinach Mikoaja II

w Warszawie, r. 1897, w gronie powoanych na powi-

tanie cara wocian, jawili si wocianie dla sprawy

polskiej pozyskani i odbyli posiedzenie, na którem roz-

trzsano potrzeby narodowe, stawiano wnioski patryo-

tyczne i wygaszano odnoszce si do Ojczyzny i walki

o ni mowy. O posiedzeniu tem, z którego sprawo-

zdania nikt nie pisa, nic ani policya, ani andarmerya

nie wiedziay.

Est modus in rebus.

Na wszystko znajduj si sposoby.

Do chopa polskiego w imieniu Ojczyzny, o któ-

rej on — zahukany, baamucony, upajany — chwilowo

zapomnie moe, trafi nie trudno. Kultura wielowie-

kowa, ochwytujca i przenikajca istot jego wiatem,
bijcem od otarzy kocielnych, olniewajcem w zam-

kach i paacach wielkopaskich, wydzielajcem si
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z dworów i dworków szlacheckich, wytwarzajcych

wspólnie nasycajc powietrze, którem on oddycha, tra-

dycy narodow, wprowadza Ojczyzn w najgbsz
serca chopa polskiego gb. Przebywa w niem Ona,

tajemnicza i nietykalna, jako wito, której nie imaj
si blunierstwa witokradcze wrogów Polski, wobec

których na jaw wywoa J zdolen ten jeno, co dla

Ojczyzny ycie da gotów. Osobnika takiego chop
wyczuwa, mimo wszczepion we, przez dugoletnie

upoledzenie spoeczne, nieufno do surdutowca. Prze-

bysków duszy polskiej in extremis nie mao przecho-

wuj sdy wojenne, wytaczane w Warszawie w cza-

sach ostatnich bojowcom socyalistycznym, skazywanym

na mier. ród nich stawali i nie ekspropryatorzy strej-

kowi, ale omnasto-dziewietnastoletni bojownicy o Pol-

sk, pocignici do szeregów socyalistycznych tem jeno,

e znajdowali w nich sposobno walczenia z ciemi-
cami Ojczyzny. Nazwisk kilku „bojowców" tego ro-

dzaju do wiadomoci publicznej poda d. 15 lutego

r. 1910 w sali ratuszowej we Lwowie (sprawozdanie

w Kuryerze Lwowskim Nr. 77), mecenas Kuakow-
ski, obroca w sprawach kryminalnych z Warszawy.

Dziewitnastoletni Hipolit Kopi prosi sd o roz-

strzelanie go, jako „onierza polskiego", któremu, jako

takiemu, wzruszony prezes sdu, genera Afanasiew,

pokon zoy i za pokon ten na Sybery przeniesiony

zosta. Omnastoletni Wadysaw Baran broni si sam,

do zarzucanych mu zamachów przyzna si otwarcie,

owiadczy, e „do bojówki pchny go upokorzenia,

których doznawa za to, e by polskiem dzieckiem"

i, na dwukrotne przez sd podanie go do aski car-

skiej, car dwukrotnie na mier go skaza. Genera
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Iwanienko, który podania te podpisywa, szeregi woj-

skowe opuci musia. Mnóstwo modziey polskiej

z klasy ludowej pocigna awantura rewolucyjna,

wobec której klasa podstawowo-ludowa — chopska—
okazaa oporno, wiadczc o uwiadomieniu. O uwia-

domieniu elementarnem, innem bowiem ono by nie

mogo.
Czemu ?

Albowiem wzicie przez nich udziau w rewolucyi

rzekomej zwróci by si musiao nie przeciwko Mo-

skwie, ciemiycielce Polski, lecz przeciwko szlachcie

gównie za polsko przez ni ciemionej, oraz prze-

ciwko duchowiestwu, trzymanemu przez policy mo-

skiewsk na uwizi.

Chopi to widzieli, ale o tern nie wiedzieli, jak

widzieli soce, obracajce si okoo ziemi, nie wiedzc,

e si rzecz odwrotnie ma.

Kto ich o tern owiadomi musia. Kto?..,

Na zapytanie to odpowiada Memorya ksicia Ime-

retyskiego, oskarajcy „inteligency polsk" o baa-

mucenie wociastwa.
Inteligency t bya, zaznaczona w «§ 16 statutu

Skarbu Narodowego Organizacya polityczna",
zasilana z funduszu skarbowego w dziaalnoci swojej

i kontrolowana przez komisy nadzorcz.

W ramach Organizacyi tej, posugujcej si

dwoma pismami peryodycznemi — Przegld Wszech-

polski i Polak — uszykowao si stronnictwo Demo-
kratyczno-Narodowe, uznawane z zapaem przez wsze-

lakie Demokracyi Polskiej odcienia w zaborze austrya-

ckim do r. 1Q03, a od pamitnego dla sprawy polskiej

roku onego postawione, jako Endecy a (N. D.— naro-
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dowa demokracya), jako Wszechpolska (Polska

w caoci niepodlega), pod prgierzem infamii przez

wszystkie stronnictwa najbardziej z jednego koca
socyalistyczne, po rodku umiarkowane i najbardziej

z drugiego koca konserwatywne.

Fenomen ten polityczno-spoeczny, jedyny w ro-

dzaju swoim, niemoliwy w adnym kraju niepodle-

gym, moliwym si sta w kraju polskim, w narodzie

popadym w wyjtkow niewol trójmocarstwow,
w Ojczynie wystawionej na kadym calu ziemi rodzin-

nej, w cliwili kadej, na niebezpieczestwo, wymaga-
jce skojarzenia wszystkich moralnych i materyalnych

si w jednym celu, w jednej myli obrony wspól-
nej — obrony, obowizujcej jednakowo panów
Wielopolskich, Tarnowskich, jak chopów Drzy-

maów.
Owó chopi nasi tak w dawniejszych niebezpie-

czestw ojczynianych czasach, jak póniej, od czasów

Kociuszkowskich, od Racawic zaczynajc, chtnymi

i przydatnymi si do obrony czynnej okazywali. W cza-

sach ostatnich, gdy organizacya polityczna, przy po-

mocy skromnych ze Skarbu Narodowego zasików,

a dziki icie apostolskiej, pod groz mierci, robót

cikich i Syberyi, pracy zaufanie ich pozyskaa —
zaufania dowód na styczniowym r. 1905 w Filharmo-

nii w Warszawie wiecu, jakote potrójnie w wyborach

do Dumy petersburskiej, zoyli.

Zaufanie ich w Dumie srogiego — niestety — do-

znao zawodu.
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Cios nowy.

Ratyfikowanie przez wybraców cliopskich, pod

postaci uznania prawowitoci panowania rossyjskiego,

rozbiorów Polski, odrzucone wzgardliwie przez Mo-
skw, jest dla sprawy polskiej ciosem nowym, nie

mniej ni dawniejsze bolesnym.

Cios ten potguje niebezpieczestwo, nad gow
Ojczyzny naszej od r. 1772 zawieszone.

Potguje je podwójnie: raz, jako zawód w nadzie-

jach, pokadanych przez opini publiczn na Kole pol-

skiem w Dumie, powtóre, jako popsucie trybów moral-

nych i mechanicznych, sucych do poruszania siy,

tkwicej w ludzie.

Sia ta, któr Milutin dla Moskwy wyzyska usi-

owa i któr w r. 1886 Polacy za stracon bezpowrot-

nie mieli, ci Polacy, co j na drog obrony czynnej

wprowadzili, w zagadkowem postawili wietle.

Co w materyi tej zagadkowem nie jest, to wznowienie

usiowa rzdowych w rodzaju poprawnym, celem prze-

cignicia wociastwa polskiego na stron moskiewsk.

Postrzega si to ju daje w ostatnich rozporzdzeniach

ministeryalnych, odnoszcych si do jzyka, w jakim

dla Polaków i Litwinów — o Rusinach mowy niema,

s oni bowiem w oczach Moskwy Moskalami— w szko-

ach w ogóle wykada si ma katechizm i w szkó-

kach w szczególnoci nauka, jakote w gminach pisa

si winny protokóy, z wyjtkiem rozumie si — poda,
sprawozda, prób, stosowanych do wadz wyszych,

które by powinny w jzyku pastwowym. Do umi-

zgów tych doda naley protegowanie maryawitów

i sekt wszelakich, wprowadzajcych rozterki i rozdwo-
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jenia w onie spoeczestwa polskiego. Na Rusi, w gu-

berniaci woyskiej, podolskiej i kijowskiej, oraz na

Biaorusi, ducliowiestwo i czynownictwo prawosawne

w kierunku tym opanowa sza istny. Donosy i odezwy

mniciów awry Poczajowskiej, odnoszce si do zbrodni

katolickich i wiernoci samodlerawiu carskiemu, syn-

nemi si stay. Ze Sucka fakt wieej daty wiad-

czy o ciekawem stosowaniu si do goszcego toleran-

cy religijn manifestu Mikoaja II. Zjecha tam— pisze

korespondent Goca Wileskiego — sd okrgowy
miski na trzy dni i „rozpatrywa bez udziau przy-

sigych szereg spraw o szkóki polskie i o katolick

propagand. Na awie oskaronych zasiedli wszyscy

niemal ksia dekanatu suckiego. Codzie sdzono

mniej wicej pitnacie spraw. Kada sprawa trwaa,

po za zaatwieniem formalistyki, mniej wicej 3—5 mi-

nut Wszyscy, którzy omielili si uczy pacierza i ele-

mentarza, zostali skazani na grzywny" — od 5 do 300

rubli — a dziekanowi w dodatku zakazano przez

6 miesicy msz odprawia. Po przejciu trwogi rewo-

lucyjnej, rzeczy w Rossyi do dawnego powracaj trybu,

z pomoc Dumy, udajcej parlament, a bdcej powol-

niejsz wadzy najwyszej, w której car funkcy grze-

chotki peni, ni sejm pruski Wilhelmowi II.

W zaborze rossyjskim zanosi si na gnbienie

polskoci w jej duszy narodowej, w bdcym onej

wyrazem psychicznym patryotyzmie — na gnbienie,

stosowane inaczej do warstwy ludowej, inaczej do tej,

któr ks. Imeretyski o inteligency oskary.

Co do tej ostatniej, jeeli jej nie zra bandytyzm

i wyuzdanie antietyczne, dzieci doktryny socyalistycznej,

przeniesionej do zaboru rossyjskiego z uniwersytetów
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moskiewskich, do zaboru za austryackiego z Niemiec

i nurtujcej literatur i sztuk polsk idealizmem cho-

robliwoci erotycznej; jeeli — powiemy wyranie —
naszej modziey, przyswajajcej sobie prawem kaduka

nazw wpostpowej", nie zra rezultaty rewolucyi

ekspropryacyjnej i zechce nadal, jak w ostatniej wieku

XIX wierci, brudzi w warstwach ludnoci pracuj-

cej — w razie takim: o wyprowadzeniu obrony czyn-

nej ze sfery teoretycznej w wycznym jeno zakresie

myle wolno by byo.

Zakres ów wyczyby ze siebie musia cel, zdolny

jedynie naród w niewoli spoi w cao rodzinn, je-

dnakowo pokrzywdzenie swoje czujc i jednakowo

o wyzwoleniu si mylc — o wyzwoleniu si nie-

moliwem — w warunkach politycznych, jakie si na

kuli ziemskiej wytworzyy — inaczej, jeno za pomoc
walki ornej.

Jakeby walka orna o niepodlego Polski, czy

to powstaniowa, czy te w przymierzu z pastwem
lub z grup pastwow, toczc z którym z zaborców

Polski wojn, wygldaa, gdyby równoczenie z ni
odbywao si burzenie zakadów przemysowych, nie-

dopuszczanie do uprawy roli, niszczenie dróg i rod-

ków komunikacyjnych, mordowanie osobistoci wybit-

nych, a niepodzielajcych sposobu mylenia wymownych
agitatorów socyalistycznych?...

Jakeby walka o niepodlego Ojczyzny, przez

socyalizm zasadniczo nieuwzgldnianej, w warun-

kach takich wygldaa? — czy nawet mylenie o niej

dopuszczalnemby byo?...

Nad pytaniami temi, z bardzo bliska nas obcho-

dzcemi, bardzo powanie zastanowi si naley. Nam
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przedewszystkiem cicych na nas wizów pozby si
potrzeba, aebymy mogli pozwala sobie na branie

udziau w przeobraaniu ustanowionego dziejowo ustroju

spoecznego. Walka z kapitaem dla nas ogranicza si
w zakresie sprawiedliwoci w wynadgradzaniu pracy.

Przeksztacenie ustroju spoecznego nie odbdzie si
z dzi na jutro, nasze w niem spódziaanie rozwi-

zania zadania tego ani uatwi, ani przyspieszy, a osabi

w nas energi, jeeli jej nie pozbawi, w odpieraniu

i zobojtnianiu zagraajcego nam ze strony zaborczej

nacisku spotgowanego, celem obezwadnienia nas

ostatecznie.

e celu tego zaborcy nie dopn, to jako pewnik

uwaanem by moe, sdzc wedle symptomatów pessy-

mistycznych, nie ogarniajcych opinii publicznej w Pol-

sce powszechnie. Optymizm umiarkowany a racyonalny

nie rzadkim jest w warstwie, odpowiedzialnej za penie-

nie obowizków obywatelskich, mniej jeszcze rzadkim

jest w tej warstwie, co si do penienia obowizków
tych sposobi. Co do tego spokojni by moemy. Mno-
go stronnictw na gruncie polskim, wytwarzajcych

si w pocztkach drugiego w. XX dziesiciolecia, zna-

mionuje ruch umysowy, szukajcy drogi pochodu, jest

pocieszajcym o ile nie wykracza z szerokiego rzetelnej,

nie faszowanej, narodowej, polskiej demokracyi go-

cica. Taka demokracya realizuje uchwalone w Lubli-

nie r. 156Q ,; Zjednoczenie wolnych z wolnymi i ró-

wnych z równymi", zobojtniajc chemicznie ywioy
idce w ad zaborcom:

Wielopolszczyzm ugodowy, podreperowany w cza-

sach ostatnich przez ztrójlojalizowany sprzeniewierzyzm

endecki;
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nacyonalizm dla divide et impera zantipolonizo-

wany;

socyalizm zkosmopolityzowany;

kulturalizm pryncypialnie zfanatyzowany;

bezwzgldny retrogradyzm klerykalny.

Najzdrowszy organizm nie jest przeciwko napadom
chorobliwym przez natur zagwarantowanym, nie do-

piero organizm Polski, dotknitej tak gron jak trój-

niewola chorob.

Musi by organizm jej bardzo silnym, kiedy jej

te powyej w zgwaconym dla wyrazistoci jzyka wy-

mienione, dawniejsze i nowo wyczuwa si dajce,

wrzody dotychczas nie zary,

O! silnym on by musi!

Owrzodzenie dotkno przewanie warstw narodu

surdutow. Sierminej zaraza ta z góry idca nie ogar-

na — czy: jeszcze?..

w Oto pytanie!"... — z pytaniem Hamletoskiem

kwadrujce.

Nie przeczy ono temu, e patryotyzm jest dusz
ludu polskiego w chopskiej zwaszcza onego warstwie.

Zaprzeczeniu jednak nie ulega i to, e dusze tak ludzi

pojedynczych, jak zbiorowe, podlegaj w pewnych ra-

zach, w pewnych warunkach, pod pewnemi wpywami
uniesieniom, zachwytom, omdleniom, sabociom, sza-

om. Groz przejmuje myl, czego za poduszczeniem

Moskwy taki Gonta, a na rozkaz Austryi taki Szela

dopuci si moe. e Moskwa nie zaniecha podusz-

cza w kierunku klasowym ludu polskiego i nie za-

waha si w razie danym upatrzonego a pozyskanego,

przez czuwajce nad nim czynownictwo, Szeli, na prze-

wodnika mu da, to najmniejszej nie ulega wtpliwo-
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ci. Na to z góry winnimy by przygotowani i z góry

o tern wiedzie, e obrona bierna temu nie zaradzi —
nie zaradzi, albowiem, polegajc wobec wszelakich

zaborczych na polsko zamachów i szykan, na konie-

cznej ustpliwoci, w ad zaborcom i musi i tpie-

nie ywiou polskiego im uatwia. Czy to obron na-

zwa mona? Czy obrona taka, spychajc z porzdku
dziennego naszej dziaalnoci politycznej, naszych trosk

obywatelskich, nie tumi w nas patryotyzmu, nie wy-

daje sprawy polskiej na ask i nieask wrogów, nie

kompromituje jej wobec opinii publicznej zagrani-

cznej? Dziki obronie tej, tracimy kredyt polityczny

i rzecz wród wanych najwaniejsz: wiar w siebie

samych, t wiar, bez której niemoliw jest akcya

obronna najskromniejsza. Postawa, jak obrona bierna

przybiera nakazuje, prowadzi do utraty pozycyj, posia-

dajcych nie inne nawet, choby tylko towarzyskie zna-

czenie.

Na dzi.

Odzyskiwanie politycznych pozycyj straconych przed-

stawia si nam na dzi potrzeb, odkadania do jutra

nie cierpic.

Wróg czuwa— czuwajmy i my.

Warownia oblegana, bez otaczania si szyldwa-

chami, odpierania ataków wycieczkami, burzenia przy-

kopów, odpowiadania na podkopy podkopami, jest

obrazem obrony biernej, liczcej na wspaniaomylno,
na lito nieprzyjaciela, na wypadek wreszcie — jest,

w pooeniu ojczyzny naszej, polityk owcz wobec
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polityki wilczej, lkliw i nierozumn, podszyt pod-

patrzonem przez jednego z diejatielów w latach 1864

do 1867 samochwalstwem — saboci natury polskiej,

której wyzyskiwanie odpowiednie pozwala z Polakiem

robi, co si zechce.^) Folgujc sabociom naszym,

wytwarzajcym w nas lenistwo duchowe, spuszczamy

si na obron biern i dozwalamy gospodarzy i bru-

dzi u siebie bezkarnie genera-gubernatorom, guber-

natorom, kuratorom, dyrektorom, prokuratorom, wo-

dzom andarmeryi, achrany, policyi — brud wic.

Czemuby bowiem brudzi nie mieli, gdy tych goci
nieproszonych i niepodanych w Polsce nie spotykaj

najmniejsze upomnienia dotkliwe, najmniejsze w krz-

taniu si wstrty, utrudniajce im dziaalno i obrzy-

dzajce pobyt w kraju, w którym kady ks chleba

koci im w gardle stawa powinien. Stawiaj oni u nas

pomniki takim jak Paszkiewicz, Katarzyna Wielka, Mura-

wiew, Bismark potworom, wznosz zociste sobory, zamy-

kaj ochronki, szkóki, szkoy, razi ich mowa polska, zapro-

wadzaj monopole gorzaczane, opodatkowuj tyto —
nkaj i szykanuj nas na kroku kadym. I my wszyst-

ko to lekkiem przyjmujemy sercem, nie mylc o tem,

e sami oni postpowaniem swojem obron czynn
nam wskazuj.

Do wskaza ich narzucaj si przedewszystkiem

dwa monopole, wódczany i tytuniowy, z których rzd

1) U A. Reiffa w Paryu wysza po rossyjsku praca obszerna

J.M. Weniukowa, wspópracownika i wielbiciela polityki w Polsce

M. A. Milutina, w której, charakteryzujc Polaków, przypisuje im

samochwalstwo i próno, idce tak daleko, e „wieszajc Polaka,

do w t jego sab stron trafi, aeby on sam sobie postronek

na szyj woy*.
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ogromne cignie dochody. Czy nie od nas ogranicze-

nie dochodów tych w czci znacznej zaley? Wosi
w czasie swoim do rozpaczy Austry przyprowadzali

powstrzymywaniem si od palenia tytoniu. Tyto, go-

rzaka, wszelakie wprowadzane do kraju, ca opacajce

napoje alkoholiczne, win nie wyjmujc, nie nale do

yciowych pierwszej potrzeby artykuów. Bez nich naj-

zupeniej obchodzi si mona; obchodzi si za naley

dla bogacenia siebie, a uboenia wroga:
bogacenia siebie — oszczdzajc wydatki na upajanie

si i odymianie, uboenia wroga — pozbawiajc go

dochodów milionowych, obracanych na uciemianie

nas. Byaby to obrona czynna, w granicach prawem
przepisanych, adne bowiem prawo, pruskie czy mo-

skiewskie, tak dalece wyjtkowoci ustawodawczej

w odniesieniu do Polaków posuwa nie moe, aeby
im wódk pi i tyto pali nakazywao. Trzeba si

atoli pozby lenistwa ducha a naby ochot praco-

wania w kierunku czysto etycznym, w duchu patryo-

tycznym, dla sprawy polskiej.

Zaborcy sami nas do pracy w kierunku tym zmuszaj.

Owocem przymusu jest nacechowane zwrotem

odporno-zaczepnem zaoenie w Poznaniu banku, maj-
cego na celu ratowanie ziemi polskiej, na zabór której

Bismark uchwali kaza kredyt w wysokoci 100,000,000

marek. Domylono si tego wprawdzie troch zapóno,

sprawdzio si jednak na domyle tym przysowie:

„Lepiej póno, jak nigdy". Prusacy setki milionów

jedne po drugich wkadaj i nietylko zwalczy skrom-

nego banku, wzrastajcego równie, lecz nie w roz-

miarach wkadek rzdowych, nie mog, lecz wywouj
oskrzydlanie tej instytucyi finansowej chopskiemi in-
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stytucyami kredytowemi, zasilajcemi polskie rolnictwo

i polski przemys. Nasze, w pierwszych wydaniach

„Rzeczy o obronie czynnej" wyraone, nieufnoci co

do banku nacechowane przewidywania nie sprawdziy

si. Bank prosperuje, zadanie swoje peni, obok niego

rozwijaj si pomylnie instytucye kredytowe, patrono-

wane przez ks. Wawrzyniaka; trzymaj si wyhodowane
pod patronatem . p. Maksymiliana Jackowskiego Kóka
rolnicze, które si przyjy w zaborze austryackim i nad

wprowadzeniem których do zaboru rossyjskiego prze-

myliwuj niezawodnie Stoypinowie, wiedzc, e sprawy

ekonomiczne oddziela si daj od politycznych i uza-

lenia od patronów, umoliwiajc im przerabianie

Kóek na mod dla nich najdogodniejsz.

Moliwo ta stanowi stron sab obrony przez

bank ratunkowy w Poznaskiem zainicyowanej.

Stanowi ona obrony, cechowanej na czynn, stron

sab, poniewa jest jednostronn, ekonomiczn, na celu

zapewnienie ludowi dobrobytu majc — dobrobytu,

zaprawionego w tym dziale Polski spraw, raczej inte-

resem kocioa katolickiego. Gdyby nie to, rzd pru-

ski, protestancki, zazdrosny o wadz i niedowierzajcy

pastewkom katolickim, do skadu Rzeszy niemieckiej

wchodzcym i w razie czego z Polakami porozumie

si mogcym, nie braby si do prusaczenia tych

ostatnich z zawzitoci, z jak si do przenaradawia-

nia ich bierze. Nie takby wzgldem nich nienawici

paa, katolicyzm bowiem w oderwaniu, bez nienader

hegemoni prusk zachwycajcych si poudniowców
niemieckich, zwaszcza Bawarczyków, oraz bez nie mo-

gcej w gbi duszy wybaczy Prusom wyrzucenia je

z Rzeszy niemieckiej Austryi, nie byby odnowionemu
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na mod prusk cesarstwu Barbarossy „niedogodnym"

ze wzgldu na kosmopolityzm kocioa. Kosmopolityzm

atoli czy to katolicki, czy socyalistyczny, Polaków si
nie czepia. W tem moc i nadzieja nasza — na co

wszelako spuszcza si nie mona, jednostronno bo-

wiem ekonomiczna obrony nie wystarcza. „Nie cile-

bem tylko, ale i duchem, yje czowiek". Tak powie-

dziano i powiedzenie to sprawdza si w sensie ujem-

nym nie tylko na osobnikach pojedynczych, puszczajc

duch mimo dla chleba, ale— jak dzienniki donosz—
na wsiach caych, na gminach w zaborze pruskim,

germanizujcych si dla zaskarbienia wzgldów strony

silniejszej ni polska. Czy to samo w zaborze rossyj-

skim nie zagraa? Na Litwie i Rusi na zapytanie to

ju przeczco odpowiedzie nie mona, chyba w czasie

przeszym. W czasie powstania styczniowego, w Kali-

skiem, lud we wsiach niektórych — wyjtkowo — po-

wstaców z oddziaów przez wojska rossyjskie rozpra-

szanych ujmowa i w rce wadz oddawa. Wyjtki

podobne zaraliwemi s a tem niebezpieczniejszemi,

gdy we wzgldzie tym przykady z góry id. Trwo-

nienie majtków przez magnatów lub sprzedawanie

przez nich dóbr bd bez potrzeby, bd dla uniknie-

nia stosunków z Moskalami, równie jak sualcze bra-

tanie si z nimi w zaborze moskiewskim, z Niemcami

w pruskim i austryackim, fatalny na nisze spoecze-

stwa klasy wywiera wpyw.
Czy podociom i podostkom takim niemoliwem

jest zapobieganie?

We wzgldzie tym nie o patryotyzm nawet cho-

dzi, ale o najprostsz, o najelementarniejsz etyk —
o t moralno, co si wobec grzznicia w gnoju roz-
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pusty wzdraga. Na opinii publicznej ci wrogie nam
ywioy, szczepic wród nas psucie obyczajów, lei<ce-

waenie obowizków narodowych, pomiatanie dobrem

polskoci nacechowanem, rozprzganie tego „czucia

do lewego", co w bojach stanowi spoisto szeregów

wojskowych wobec przewagi si wrogich — to prawda.

Cienie jest ogromnem. Agitowania atoli przeciw niemu

granice prawem przepisane utrudnia do tego stopnia

nie s w stanie, aeby niemoliwem byo zogniskowa-

nie polskiej opinii publicznej, celem przeciwdziaania

zepsuciu. Wielkopolska zdobya si na przeciwdziaanie

w zakresie ekonomicznym — w zakresie etycznym nie

zdobya si. Dowiadczenie uczy, e niemoliwem to

nie jest. W latach czterdziestych XIX w. rozpasaniu

modziey polskiej w uniwersytecie kijowskim, doko-

nanemu celowo przez genera-gubernatora Bibikowa,

zamianowanego przez Mikoaja I kuratorem okrgu
naukowego, zapobiega skutecznie sprzysiona w tym

celu gromadka gimnazyalnej modziey miskiej. Usku-

tecznia to pod takim, jaki w Kijowie — punkcie dla

Moskwy niebezpiecznym z racyi bratania si w nim

ywioów polskiego z ruskim — panowa dozorem.

Dozór pruski nie przeszkodziby obywatelstwu pol-

skiemu w zorganizowaniu ogniska moralnoci publi-

cznej, nie meldowanego policyi, jak zabór moskiew-

ski nie uniemoliwiby czego podobnego nie tylko

w Kongresówce, ale na Litwie i na Rusi, gdyby oby-

watelstwa nie powstrzymywaa — niestety — tchórz-
liwo, postawiona przez mów stanu krakow-

skich w siedmdziesitych w. XIX latach na wyynach
mdroci stanu, równajcej ,,liberum conspiro

z liberum veto'' i „uszlachetniajcej denuncyacy".
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Bolenem jest czynienie podobnych obywatelstwu

polskiemu zarzutów — obywatelstwu, majcemu w naj-

dawniejszej, dawniejszej i niedawnej przeszoci, w sta-

nie suby, wietne na polu cywilnej i wojennej odwagi

czyny. Czyby z serc i gów onego modernistyczna

mdro stanu, zaczerpnita ze wstydem czoa polskie

okrywajcego spisku targowickiego, odwag obecnie

wyposzy miaa?!...

Jak odwagi obroczej z odwag napastnicz, tak

spisku trzeciomajowego r. 1791 w Warszawie ze spi-

skiem czternastomajowym r. 1792 w Targowicy ró-

wna si nie godzi: Contra hostem aeterna auctoritas—
a Targowica nie przeciw wrogowi, lecz przeciw wa-
snej, z wrogiem w zmowie, wystpia ojczynie.

W paragon nie idzie sprawa targowicka z jedno-

stronn, bez porozumiewania si z wrogiem i chara-

kterem czynnej nacechowan obron. Jednostronno

jednak czyni j biern, nie zapobiegajc niemczeniu

Polaków, do atrybucyi jej bowiem nie wchodzi prze-

ciwdziaanie, ani nasyaniu nauczycieli Niemców, ani

zabiegom Dinderów w przeistaczaniu dyecezyi gnie-

nieskiej, jak przeistoczon zostaa dyecezya wro-

cawska, ani wypdzaniu z Niemiec Polaków, ani zaka-

zywaniu im drog ustawodawcz przemawiania na

zgromadzeniach w jzyku ojczystym, ani wydziera-

nia im drog tsam ziemi, ani dawaniu we
wzgldach tych przykadów Rossyi. W zaborze mo-
skiewskim, na Litwie, na Rusi, w Kongresówce samej

powtarzaj si wszystkie szykany pruskie, ziemia Pola-

kom jest wydzierana, w majtkach polskich grunty

parceluj si Moskalom, prawosawnym i starowiercom,

przez czynownictwo, nie cieniajce si formalizmem
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ustawodawczym. Rossya nie pozwoliaby zreszt na

tego rodzaju instytucy finansow, co bank ratunkowy

poznaski, który zadaniu swemu sumiennie i uczciwie

odpowiada. Nie mona atoli ani przed sob, ani przed

ogóem tai, e sam on stanowi rodek obronny bierny,

niedostateczny, osamotniony niejako.

Aeby rodek ów, w zakresie bodaj samej jeno

Wielkopolski uzupeni, koniecznem jest dziaalno
onego wesprze akcy, czynic bodaj w czci bez-

potrzebnym i wogóle utrudniajcym Niemcom pobyt

wród nas. Bezpotrzebnoci dogodzioby obywanie si bez

cywilnego sdownictwa niemieckiego, które z atwoci
zastpiby si dao polubownem sdownictwem oby-

watelskiem, które zastosowane równie w zaborach

rossyjskim i austryackim, wypruoby z nas yk pie-

niacza i wyzwolio w poowie od cigania si po try-

bunaach zaborczych, pozostawiajc im sprawy krymi-

nalne, budzce do nich wstrt w ludnoci. Utrudnienie

wród nas tym gociom nieproszonym pobytu acnieby

si dokonao, gdybymy ich przyjmowali niekoniecznie

gocinnie. Wyrzucaj nas oni brutalnie z domów na-

szych — mamy pchanie si ich do nas wita umie-
chem uprzejmym i nie wyrzuca ich? Czy oni sami

nie upowaniaj nas do bronienia si przed nimi un-

guibus et rostris? Czy na to sposobów niema?... Spo-

soby Wosi wskazuj. Wochy do swobody i zjednocze-

nia nie doszyby nigdy, gdyby si wobec panowania

obcego »w granicach prawem przepisanych" trzymay.

W granicach owych stanowiy one ,; wyraz geogra-

ficzny"; wyszedszy z takowych: dla tego, e wyszy,

zato, e wyszy, uzyskay wolno i niepodlego.
Czynnie si broniy i panowania obcego si pozbyy.
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Jestemy od Wochów tak dalece gorsi, podlejsi i nik-

czemniejsi, e si na obron tego lub podobnego

rodzaju zdoby nie moemy? Jestemy z innej, anieli

Niderlandczycy, Irlandczycy, Grecy, Serbowie ulepieni

gliny, z innej ni Bugarowie nawet, których Moskwa,

gdy o usprawiedliwienie wyzwolenia ich dla jej na

pówyspie Bakaskim korzyci chodzio, do czynnej

wobec panowania tureckiego obrony wyzywaa?
Obrona czynna, w jaknajgorszem przez przeciwni-

ków swoich wietle przedstawiana, wyklucza bezwa-

runkowo rzecz jedn: tchórzostwo, przymiot w sto-

pniu najwyszym ujemny; nie wyklucza atoli bynaj-

mniej ani serca, ani gowy. Obecno w niej uczucia,

przebywajcego w sercu, wiadczy si miioci, ród
miowa wszelakich najpowaniejsz i najszczytniejsz:

mioci Ojczyzny. Rozumu, mieszczcego si

w gowie, najpierwszy i najkardynalniejszy, do zape-

wnienia sobie skutecznoci w obronie, polega na: zao-

patrywaniu si w rodki odpowiednie, na tworzeniu

i zuytkowywaniu waciwie takowych.

rodki.

Mówic, odnonie do tej, jaka nam jest potrzebn,

obrony: „rodki", mówimy: „pienidze".
W zalecaniu obrony czynnej kwestyi pieni-

nej pomija milczeniem nie moemy. Dotykajc za
jej, poruszamy matery Skarbu Narodowego
Polskiego.

Sprawa S. N. P., dawno omawiana, na porzdek

dzienny w spotgowauiu wprowadzon zostaa w chwili
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zaprojektowania w zaborze pruskim banku ratunko-

wego.

Ratujmy si, o! ratujmy! Ratujmy ziemi polsk

przez Niemców zagroon, ale opierajc ratunek ten

czstkowy i specyalny o rezerw, przeznaczon na po-

pieranie akcyi etycznej i politycznej, rozwinitej na

Polsk ca wod morza do morza", jak si o niej

z przeksem ugodowcy, dzi czonkowie » Towarzystwa

popierania pracy spoecznej", odzywaj.

Sprawa polska zagroon jest i zwalczan nietylko

przez Niemców i nie w tym tylko jednym punkcie.

Wszdzie, nawet po za granicami Polski, nawet za

oceanem Atlantyckim, sposobami wszelkimi, jako jeden

z twórczych na kuli ziemskiej punktów, ratowa j naley.

Potrzeba zaoenia na cel ten S. N. P. nasuna
si sama przez si.

Skarb taki posiadaj Irlandczycy. Czerpali z niego

0'Connell i Parnell. Podtrzymuje on akcy agitacyjn,

dziki której skoatana i za rozbit ju uwaana nawa

irlandzka penemi ku przystani dopywa aglami.

Czuwajmy nad powikszeniem i uowocnianiem

coraz to szerszem podobnej instytucyi naszej. Niecli

ona nas ogniskuje, skupia, gromadzi w jeden zastp

obronny, niech rodków na uwiadamianie o znaczeniu

i zadaniach Polski, o prawach i obowizkach Polaków,

na zaopatrzenie nas w or do walki za Ojczyzn nam
dostarcza — niech wogóle zachca nas do czynów,

któreby spraw polsk z gnoju, w jaki j obrona bierna

wepchna, na jasn, polityczn, Polski godn wido-

wni wyprowadziy.



III.

OBRONY CZYNNEJ ISTOTA.

Obrona czynna— na czem ona polega?

— Na powstaniu ?!...— sycha byo w rodowiskach

mdroci stanu, w Krakowie, we Lwowie, w Poznaniu,

w Warszawie, jako te w Wiedniu, w Berlinie, w Pe-

tersburgu okrzyki trwogi, wydawane przez rónobar-

wnych stray poarnych hetmanów, gdy do ich wia-

domoci doszo nasze do czynu woanie. Tyle oni ar-

gumentów na wymotywowanie dogodnoci i dowci-

pów na upikszenie uciekinieryi politycznej wyekspen-

sowali, e ich to wysoce oburzao i przeraao. Zape-

wne i obecnie moe mniej, moe wicej przeraa

i oburza bdzie. Na uspokojenie mów tych odpo-

wiadamy:

Obrona czynna polega nie na powstaniu, ale te
i na niezarzekaniu si powstania.

Czemu: na niezarzekaniu si?

Najpierwsz na zapytanie to cisnc si, a ogóln,

wszechczowiecz odpowiedzi jest:

Dla nieupodlania ducha narodowego—
dla szanowania w czowieku czowieka — dla nie zni-

ania go do znaczenia zwierzcia. Lew, król czworo-

nonych, orze, król ptaków, boa, król pazów oswaja

si, serwilizowa daj. Czowiek w liczbie mnogiej, pod

postaci narodu, w niewoli nawet, godno, nieugi-
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to zachowywa winien. Chrystus czowieczo swoj

na Icrzyu wiadczy. ukasisl<i w wizieniu kilku-

dziesicioletniem polskoci si nie zapar. Kto wie, azali

by wybucho byo r. 1863 powstanie, gdyby «askawy"

Aleksander II narodowi nie pogrozi: Je sevtrai et je

saurai sevir. Duchow stron narodóv/ szanowa, czci

naley. Pomiata ni trójlojalizmowi nie wolno.

Przechowywanie godnoci narodowej dla narodów

w niewoli jest rzecz bardzo wan. Miotania si po-

selskie Staruchów na sejmach krajowych we Lwowie

na czeby zasugiway, gdyby na Rusinach ciya
niewola polska. e za nie ciy, wic?... ?... ?...^)

W zarzekaniu si powsta prym trzyma niepoczy-

talno polityczna, nie rachujca si ze stanem, w jakim

znajduj si stosunki pomidzy mocarstwami, co Pol-

sk rozebray. Stosunki te od r. 1772 do r. 1815 miay
wielkie podobiestwo do zmowy trzech band zbóje-

ckich, pragncych jedna drugiej wydrze zdobycz,

a lkajcych si kada z osobna dwóch innych. Rok

1815 ustali pozornie stosunek ich pod hegemoni
Rossyi do r. 1866, w którym, dziki Bismarkowi, Prusy

wyzwoliy si ze „witych" wizów i w lat kilka póniej

zastpiy je wizami „trójprzymierza", wykluczajcego

Rossy, a wkluczajcego Wochy, gwoli zamienienia he-

gemonii moskiewskiej na hegemoni prusk, pchajc
si do roli, jak w politycznym midzynarodowym
koncercie odgrywao ongi do spóki z kury Rzymsk,
cesarstwo niemieckie, zwce si Rzymskiem. Rossya

^) Staruch, eks-andarm, pose rusiski na Sejmie krajowym

we Lwowie, wsawi si zabieraniem na posiedzeniu kadem gosu
i prawieniem niedorzecznoci w obronie pozostajcej u Polaków

w niewoli Rusi.
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z racyi wzitoci, pozyskanej przez ni, skutkiem przy-

pisywania jej potgi militarnej, penia, wobec tej kom-

binacyi mocno iieterogenicznej, funkcy rozjemcz,

która gniewaa i niecierpliwia niemdrego, ale nie da-

jcego si ministrom powodowa Aleksandra III. Za-

chciao mu si gniew na Austryi spdzi i wojn jej

r. 1887 wyda; lecz mu do niej odwagi zabrako

i przez Francy, poszukujc w czasie owym za kad
cen przymierza, pokojotwórc obwoanym zosta. Syn

i spadkobierca jego, Mikoaj II, o wiele mniej ni
ojciec o mdro posdzanym by mogcy, nominalny,

burzami wojennemi brzemiennych, konferencyj poko-

jowych w Hadze sprawca, pozostajcy pod wpywami
chwilowemi i niechwilowemi matki, stryjów, kuzynów,

popów (Joan Kronsztadzki), magnetyzerów, faworytów,

ministrów i Wilhelma II, wda si w wojn, która na

jaw wywleka cay anarchizm samodzierawia i ohyd-

stwo pastwowe Wszech Rossyi.

Cios, jaki z rki nieznanych w wiecie dyploma-

tycznym — z wyjtkiem gabinetu St. James-kiego —
Japoczyków na Wszech Rossy spad, do gruntu zde-

zoryentowa pozorn, lecz w rachub bran, równo-

wag polityczn, polegajc do r. 1905 na wspóza-

wodnictwie na kuli ziemskiej pomidzy Rossy a Angli,

wyosobniajc si majestatycznie i na quasi przymierzu

pomidzy Francy a wyzyskujc j finansowo Rossy.

Dwojaka ta midzymocarstwowa dziaalno bya jak

niemona bardziej gabinetowi berliskiemu, a raczej

kierujcemu nim, Wilhelmowi II, na rk. Rossy
Angli, ze wzgldu na Indye, usuwaa niejako na bok

i dozwalaa cesarzowi niemieckiemu brata si z suta-

nem tureckim dla protegowania obchodzcego bezpo-

I
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rednio polityk angielsk islamizmu, wycigajc za
poyczkami kapitay z Francyi, pozbawiaa na wypadek

wojny nerwu wojennego t bogaczk, której nie zubo-

ya kontrybucya piciomiliardowa. W warunkaci

takici wnuk sdziwej królowej Wiktoryi pozwala

sobie móg na patanie babce zbytków takici, jak tele-

gram do Krugera, naraajcy Angli na dug i uci-

liw wojn, jakote na udzenie cara telegramem

w tym sensie: ,.Admira floty wojennej oceanu Atlanty-

ckiego pozdrawia admiraa floty wojennej oceanu Spo-

kojnego". Megalomania przeto autora tych telegra-

mów mocno, przemocno ucierpie musiaa, gdy flota

carska, niby na skinienie ródki czarodziejskiej, znika

z powierzchni oceanicznej.

To potgi militarnej rossyjskiej obnienie rapto-

wne nadao Rossyi znaczenie Turcyi, pozbawionej

samodzielnoci w rozwizywaniu waniejszych kwestyj

politycznych. Posiada ona jeszcze siy do poskramiania

buntów arabskich i albaskich, do toczenia wojen

zwyciskich z Grecy, z Bugary, z Serbi; lecz z po-

kor prawie znie musiaa zabranie jej bezprawne

Boni i Hercegowiny, nie bdc popart przez Rossy
nawet, której interes z jej interesem schodzi si wobec
zgwacenia traktatu berliskiego. Turcya jednak opa-

mitaa si o tyle, e si pozbya sutana niedogodnego

i próbuje hygieny konstytucyjnej, zaróowiajcej jej

policzki. Czy jej to zdrowie powróci? — zobaczymy.

O Rossyi tego powiedzie nie mona.
O Rossyi powiedzie naley to, co si o niej

w pierwszej » Rzeczy o obronie czynnej i o S. N.".

mówio edycyi: »Moskw rdza anarchii, wszczepianej

przez doprowadzone do ukrywania si po dziurach
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samodterawle przegryza". Duma, parlament udajca,

peni funkcy doradcz, na któr otaczajca niepoczy-

talnego samodzierc banda nie zwaa, patronujc kla-

sie czynowniczej, uywioowionej zodziejstwem i ogu-

pionemu fanatyzmem ducliowiestwu, ogupiajcemu
przesiknity alkoiolem i syfilizmem lud. Sowem
Wszeci Rossya, jak w potworno- pastwowej istocie

swojej przed zmapowan przez grono liberaów do

spóki z maksymalistami socyalistycznymi rewolucy

bya, tak po poskromieniu rzekomej rewolucyi, za

pomoc sposobów ohydnych, nadal by nie przestaje.

Poniewa jednak przewroty tego rodzaju, jakie ni
wstrzsny, bez nastpstw nie przemijaj, wic i w niej

si nastpstwa przejawiy na wewntrz i na zewntrz.

Na wewntrz bezprawie w sferach rzdzcych ubrao

si w cynizm, na zewntrz spotgowao si nieprzebie-

ranie w rodkach dla dopicia celu. Polityka wewntrz- m
na, zasilajca szowinizmem bezgranicznym achranizm,

odnoszcy si do chronienia bd co bd samodzier-

awia, a zwrócony przeciwko inoplemiecom, cieszy si

na razie powodzeniem wzgldnem, pochodzcem z za-

hukania opinii publicznej, tak rdzennie moskiewskiej,

Puryszkiewiczami, Eulogiuszami i im podobnymi m-
ami stanu ilustrowanej, jakote inostraczej (w Polsce, '^

w Finlandyi, na Rusi, na Litwie, na Kaukazie), zapa-

trzonej w osupieniu w szubienice — nastpstwa uzna-

wanego i oklaskiwanego przez sfery panujce prowo-

kacyonizmu (Seliwestrowy, Azefy, Pitrowy) rzdowego.

Wstrtne to, smutne — prawdziwe, niestety. W gnoju

antietycznym, zaraliwym Wszech Rossya brnie— brnie

i zaraa. Zawdziczamy jej Brzozowskich, stylistów by-

\
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skotliwych, Borowskie uzdolnione wyjtkowo i t. p.

osobliwoci.

W polityce zewntrznej nie wiedzie si jej, pomimo
e na poparcie knowa dyplomatycznych nie zabrakoby

jej, jak Turcyi, ani na rodkach pieninych, ani na sile

ornej. Mimo to, tak przed wojn japosk powaane
gesty rossyjskie, po wojnie na znaczeniu straciy. Zna-

czenie jej przygodnem si stao i z tem si dyploma-

cya liczy. Po zawarciu przez ni pomylnego dla niej,

a niepomylnego dla ludzkoci w Portsmouth — dziki

interwencyi Roosevelta — pokoju, wnet Anglia, sprzy-

mierzeczyni Japonii i Rossyi wspózawodniczka, swoj
jej przyja ofiarowaa, Francya za sojuszu z ni nie

zerwaa, co w taki podziaao sposób, e Wilhelmowi II,

zdumionemu tem na szachownicy dyplomatycznej po-

suniciem Anglii, która jak na to, wychodzc z wyo-

sobnienia majestatycznego, z Francy » porozumienie

serdeczne (entente cordiale)" zawara, rce, wycignite

do wyzyskiwania ssiadki w nieszczciu, jak pradzia-

dowie jego wyzyskiwali Polsk, opady. Spróbowa
póniej zawód ten wynagrodzi sobie na kwestyi

marokaskiej, celem porónienia Francyi z Angli. To
mu si nie udao. Poczu si wyosobnionym, pocz
niedorzecznoci pisa i robi, powzi zamiar na eb
na szyj budowa dreadnoughfy gwoli zakasowania

wojennej floty angielskiej i, nie nadwerajc przyjani

serdecznej z przejtym wiar w mdro jego Mikoa-

jem II, pozostawi Rossy tymczasowo samej sobie.

W momencie tym spado na Rossy przyswojenie

sobie przez Austry Boni i Hercegowiny.

Po kwestyi Dalekiego Wschodu, kwestya Bliskiego

Wschodu.
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Ta ostatnia, interesujca ywo Angli, Francy

i Wochy, ywo i bezporednio interesuje mocarstwa,

co Polsk rozebray, najbardziej Rossy i Austry,

wobec któryci Prusy peni funkcy maklera rozjem-

czego, nie oddajcego przysug bez wynadgrodzenia

odpowiedniego.

Tym razem (w szczegóy wiee, obciodzce lii-

story, dziaalnoci politycznej nie wciodzimy) Prusy

z goemi rkami, Moskwa — e si wyrazimy nie dy-

plomatycznie — z nosem na kwint odeszy. Rola

tryumfatorki, wobec spólniczek w rozbioraci Polski

i eksspólniczek w witem przymierzu, przypada Austryi,

posiadaczce 1426 mil kwadratowyci kraju polskiego,

zamieszkaego przez trzy z gór miliony Polaków i dwa
z gór miliony Rusinów, liczc w to kilkakro sto ty-

sicy ludnoci ydowskiej.

Poniewa na Austryi, bez którejby do rozbiorów

Polski nie przyszo byo, gównie za dopuszczenie si

nieprawoci tej odpowiedzialno ciy, ni szczególnie

zajmuje si ta sia tajemnicza, która nosi nazw ,;Ne-

mezis dziejowej". Mówilimy o niej poprzednio; mó-

wi jeszcze musimy odnonie do nastawienia si sto-

sunków midzyzaborczych w momencie obecnym.

Skutkiem zaatwienia sprawy boniacko-hiercego-

wiskiej, stosunki pomidzy Austry i Rossy nasta-

wiy si tak, e jedna drug z gustem utopiaby w yce
wody, e jedna i druga gboko s na Prusy rozalone

i e kada z nich siy zbrojne trzyma ustawicznie

w pogotowiu wojennem jest zmuszon, podczas gdy

ze spokojem, pewno siebie znamionujcym, Francya,

czuwajc nad swoj armi ldow, uzupenia braki we
flocie, Anglia, uzupeniajc braki swojej siy zbrojnej

I
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ldowej, buduje kilka dreadnoughfów nowych, nie na

to, aeby po portach butwiay i w paradach morskich

si popisyway, lecz na to, aeby nareszcie przyci
rogi coraz to niedogodniejszej megalomonii dorobko-

wiczoskiej Prus. A maj z niemi na pieku: jedna za

napa r. 1870, druga za wojn z Burami, obie za

wyintrygowanie konferencyi w Algeciras, wszystkie za
mocarstwa i pastwa krzywem okiem spogldaj na t
wie kreacy mocarstwow, kompromitujc monar-

chizm powoywaniem si na formuy przestarzae

i kamaniem przed wiatem o zamiowaniu pokoju.

Wcale Prusy nie s tak, za jak je Wilhelm II

podaje, osobliwoci. Byyby ni moe, gdyby ich nie

toczy rak socyalizmu, przesiadujcy w armii, gdyby

Prusy zadowalniay Niemcy katolickie, gdyby im nie

pamitaa wojny o podzia narzuconej r. 1864 Danii,

kontrybucyi wojennej i wyrzucenia jej z Rzeszy nie-

mieckiej Austrya. To ostatnie nie mao znaczy w mo-

mencie obecnym. Nie daremnie lat czterdzieci kilka

nietylko duchowo si skupiaa, lecz, idc za przyka-

dem Prus, armi sobie szykowaa, wzorowo j zbroia

i odziewaa i wierno jej sztandarom czarno-ótym

zapewniaa nie w sposób przymusowy, jak w Prusiech,

nie za pomoc mieszania w pukach narodowoci,

jak w Rossyi, ale, rekrutujc puki narodowociowe

i zaprowadzajc pomidzy niemi wspózawodnictwo.

Sposób ten budzi w boju waleczno odpowiednio do

przeciwnika. Niemasz wtpliwoci, e puki polskie

biyby si dzielnie z prusakami i nie powtórzyoby si

to, czemu si Bismark przypatrywa pod Skalicami,

gdzie Polacy austryaccy mordowali si wzajemnie z Po-

lakami pruskimi.
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Widowisko godne prusactwa.

Z tego, co w stosunkach pomidzy zaborcami

Polski od r. 1866 zaszo, akcentujc si zaegnywaniem

od czasu do czasu wojen pomidzy nimi, a cigle

dranic dorobkowiczostwa pruskiego postaw, prze-

widywa kae moment, w którym si pomidy sob
za bary wezm. Moskwa dwa razy (r. 1887 i 1910)

wyzywaa Austry, pielgnujc w duszy swojej pra-

gnienie odwetu na Prusach za spoliczkowanie jej w r. 1866

i upokarzanie w cigu lat czterdziestu czterech. W r. b.

hrabia Aerenthal, minister spraw zewntrznych austro-

wgierskich, wizytowa w miesicu lutym kanclerza nie-

miecko-pruskiego w Berlinie i mia do niego le verbe

haut. Ton ten mocno si — jak wiadcz dzienniki

niemieckie — w wysokich sferach berliskich nie po-

doba, znaczy bowiem przesanie przez Austry do

Parya i Londynu, gdzie pragnienie odwetu nie sab-

szem jest, ni we Wiedniu, drog nadpowietrzn zapo-

wiedzi telefonicznej, tómaczcej si wyrazami: „Mogli-

bycie ju zaczyna, liczc na mnie".

Sytuacya podobna zaznaczya si bya r. 1870;

wówczas jednak Austry od dywersyi na rzecz Francyi

i od zaspokojenia pragnie odwetowych powstrzyma

rozjtrzony, za nieskazanie na mier Berezowskiego,

na Napoleona III, Aleksander II. Dzi Rossya, bezpie-

nina i bezradna, zaszachowana ju przez Angli i za-

groona utrat kredytu we Francyi, nie mogaby dla

przyjaciela (?) Mikoaja II czego podobnego uczyni.

Poniewa, zdaniem najpowaniejszego ród mów
stanu, ,,la polltigue dest la prevoyance'', przewidywa

si, jeeli nie nakazuje, to pozwala, e nastrój polity-

czny ogólny, ogniskujcy si we wzajemnych zaborców
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Polski stosunkach, a wcigajcy w nie bezporednio

dwa tej miary, co Francya i Anglia mocarstwa, którym

sprawa polska obc nie jest, przyblia moment psychi-

czny ogólnej konflagracyi wojennej.

Czy wobec niej obojtnie zachowa si Japonia?

Czy nie zainteresuje ona Stanów Zjednoczonych

Ameryki Pónocnej?

Dwa te, niby grzyby po deszczu, w czasach osta-

tnich wyrose mocarstwa, zoyy ju dowody wartoci

swojej i mdroci,

O pierwszem powiedzie nic nie mona ani o ile,

ani czy obchodzi je sprawa polska.

Co do drugiego, obchodzi je ona, jeeli nie inaczej,

to sentymentalnie z przymieszk wzgldów dotykalnych,

wymaganych przez obecno kilkumilionowego wy-

chodtwa polskiego, a okazywanych w lanych z bronzu

lub kutych w marmurze postaciach dwóch wychod-
twa tego spóziomków, znajdujcych si w kadem
prawie z wikszych miast amerykaskich, którzy, po-

dobnie jak Jan Sobieski Leopoldowi I, wywiadczyli

„ma" Stanom Zjednoczonym przysug. Pamitaj
im j one. Nie mylimy, ani przypuszczamy, ani preten-

sy do tego mamy, aebymy, w imi pamici tej,

mieli prawo domagania si u Stanów Zjednoczonych

wyzwolenia nas z jarzma. Wyzna jednak winnimy, e
one za „ma", oddan im przez Kociuszk i Puaskiego

przysug, wywdziczaj si nam. wiadcz o tem do-

wody tak wiee, e je mona dzisiejszymi nazwa, jak:

przyznanie nam urzdowo narodowoci
nieprzyznawanej artystom naszym przez sprzyjajce nam
bardziej, ni inne pastwa, Wochy, nieprzyznawanej

uczonym naszym przez Wgry nawet, którym nie zbyt
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dawno narodowcy polscy oddawali na polach bitew

przysugi, podobne do przysug, jakie wspóziomkowie
ici oddali Austryi, Wochom, Francyi i Stanom Zje-

dnoczonym.

Obok wiadectwa wywdziczenia si tego, na za-

notowanie zasuguje jeszcze wiadectwo W. Tafta,
obecnego Stanów Zjednoczonych prezydenta, który,

zaproszony przez Zwizek Narodowy Polski na majcy
si w maju r. b. odby w Washingtonie Kongres

Wszechpolski, zaproszenie przyj. Przybdzie na otwar-

cie Kongresu. Wemie udzia osobisty w odsoniciu
pomników Kociuszki i Puaskiego, jakote wieczorem,

po uroczystoci tej, w bankiecie.

Wiedzc o tem, e prezydent w Stanach Zjedno-

czonych odpowiedzialnym jest przed wyborcami swymi,

którymi s wszyscy razem Stanów Zjednoczonych oby-

watele, za kady wyraz — za gest kady — obecno
oficyalna p. W. Tafta na Kongresie polskim, na którym

bdzie o Polsce, o jej krzywdach i prawach do niepod-

legoci mowa, czemu z pewnoci Taft nie zaprzeczy,

czy nie bdzie: urzdowem prawowitoci istnienia

sprawy polskiej przez jedno z wielkich i bardzo powa-

nych mocarstw przyznaniem?

Z przyznania tego nie wyniknie ze strony Stanów

Zjednoczonych ani o Polsk wojna, ani nawet upo-

mnienie si dyplomatyczne o prawa jej, ale wyniknie

wstyd dla tych Polaków, co obron Polski puszczaj

na wol fal, od jej wrogów zalen.

Broni jej czynnie— jak najbardziej czynnie i bez

zwlekania naley. We wzgldzie tym do naladowania

przykad si nam nastrcza — przykad Prus. Prusy

w momencie kadym, dziki apetytowi ich na wasno
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cudz, znajduj si wobec moliwoci wojny bd
z jednym ze wspólników w rozbiorach Polski, bd
z koalicy czy to graniczcych, czy te niegraniczcych

z niemi mocarstw. Wobec moliwoci tej zaoonym
zosta w Berlinie sztab gówny, trzymajcy ustawicznie

w pogotowiu plany mobilizacyi i ruchów wojennych,

poprawiajc i modyfikujc takowe stosownie do zmian,

na przypuszczalnych teatrach wojny zachodzcych.

W kierunku tym odbywa si na chwil nieustajca

praca, majca za podniet i punkt wychodni nie co

innego, jeno: moliwo i przypuszczalno. Jeeli

przeto takie jak pruskie mocarstwo moliwo i przy-

puszczalno do rachub polityczno-wojennych wciga
i czuwaniem je specyalnem i troskliwem otacza, wiad-

czy to, e s one danemi pozytywnemi, na które baczn
zwraca potrzeba uwag. Nie wiemy, jakiej co do

sprawy naszej ewentualnoci przypuszczalne bd na-

tury; nie jest jednak rzecz niemoliw, aeby si

w nastpujcy, dajmy na to, wyraziy sposób. Moskwa
daa w Bugaryi przykad, jak postpi sobie naley

z monarch, którego jedno z drobnych stronnictw pozby
si pragnie. Nie urzdzia ona w protegowanej swojej

rewolucyi tej miary i tego znaczenia, co rewolucya

francuska, posyajca króla na gilotyn, lub zmuszajca

go do ucieczki. Urzdzia j na wzór ten, jaki si

u niej praktykowa: na paacowy zamach wojskowy,

bez pozbawienia wszelako Battenberga ycia, jak to

Katarzyna W. z maonkiem swoim uczynia.
;
Poprze-

staa ona na skonfiskowaniu ksicia bugarskiego w tej

zapewne myli, aeby si w sposób podobny obeszli

z carem poddani jego, gdyby im na seryo na myl
rewolucy zrobi przyszo.
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Wypadki w Rossyi, towarzyszce padzierniko-

wemu manifestowi Mikoaja II, dowiody, e w carstwie

moliw jest jedynie rewolucya paacowa, atwiejsza

od innycli, wymagajca bowiem setki najwyej ludzi

determinowanych, na jakich nie brak w spoeczestwie

rossyjskiem, oraz prdkie dajca rezultaty, ograniczajce

si na wymuszeniu na monarsze skonfiskowanym pod-

pisania manifestu, nadajcego Rossyi konstytucy swo-

bodniejsz, ni angielska, a nawet zrzekajcego si tronu

na rzecz respubliki federacyjnej. Czegóby pod przy-

musem takim nie podpisa nawet Mikoaj I, nie do-

piero Aleksander II, Aleksander III, Mikoaj II, ten

ostatni, po nieudaniu si Gaponady!...

Prawdopodobny w rodzaju tym wypadek, doko-

nany nie przez rewolucyonistów najskrajniejszych, ani

przez minimalistów, ani przez kadetów, ale przez pa-

dziernikowców, lub nawet przez puryszkiewiczowców,

gdyby zaszed, sprowadziby powikania, wród których

powinnibymy módz i umie sowo nasze rzec, przy-

bierajc postaw, prawa Polski ubezpieczajc wyranie.

Czy ze sfery obrony biernej, wyrzekajcej si bezwa-

runkowo i bezwzgldnie akcyi ornej, postawa taka

wycisnby si daa? Czy pod skrzydem onej ewen-

tualno powysza nie wprawiaby nas w rozstrój, za-

saniajcy przed nami drogi waciwe?
Przypuszczenie, któremy wytknli, zaznacza, przy

obecnem spraw i stosunków politycznych zawikaniu,

jedn z tysicznych, moliwych i prawdopodobnych

ewentualnoci. Nad nami wisz wojny i rewolucye,

któremi od czasu ostatniego powstania naszego, brze-

miennym jest uszczliwiajcy ludzko pokój zbrojny,

urozmaicany wybuchajcemi sporadycznie wojnami
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samowtórnemi. Spodziewanemi s: wojna pomidzy
Niemcami a Rossy; fomentowana przez Rossy wojna

pomidzy Turcy a jednem ze wieo l<reowanych

pastewek bai<askich, w orbit swoj wcigajca Ros-

sy, Austry, Wochy, Angli, Francy; niezaegnana

ostatecznie przez Roosevelta wojna na dalekim Wscho-

dzie. Fermentujcy przytern w Niemczech duch rewo-

lucyjny, draniony przez starocesarskie Wilhelma II

maniery, z dzi na jutro wybuchn i nas ogarn
moe. Có w takim a takim razie pocz mamy? —
Czy nas we wzgldzie tym obrona bierna bodaj troch

uwiadomia? — Czy nam wskazówki jakie daa?...

Czy nam zarzekanie si powstania zbrojnego, zamyka-

nie oczów na moliwe i przypuszczalne wypadki i zda-

wanie si na losy, nieaskawe zazwyczaj na tych, co

z nadarzajcych si okazyj korzysta nie umiej,

z góry z rk przydatnego w razie danym ora nie wy-

trcaj?...

Powtarzamy: obrona czynna na porywaniu si do

ora z oczami zamknitemi nie polega: nakazuje

jednak nie odegnywa si od powstania i mie je na

widoku. Chodzi o imanie si ora nie „romantyczne",

a racyonalne, zastosowywane do szans przewidywa

si, odnonie do warunków w razie danym, dajcych

i przysposabiane na wzór i podobiestwo tego, jak

sztab gówny pruski sposobi si do moliwych i przy-

puszczalnych wypadków, zarysowujcych si na hory-

zoncie politycznym. Sztabu nie posiadamy, ale posia-

da moemy zastpujc takowy instytucy narodow,

od „granic prawami przepisanych" niezalen.

Przysposabianie si w pooeniu naszem do po-

wstania stanowi, w systemie obrony czynnej, o dzia-
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alnoci, obejmujcej te wszystkie punkty, w których

nas zaborcy rani, a wyraajcej si za pomoc sprze-

ciwiania si i przeszkadzania im na kroku kadym.
Oskaraj nas oni o w intryg", która si im, niby

zmora, w kadym naszym przysuchuje i przywiduje

wyrazie i gecie, najpokorniejszym nawet. Zmora ta,

której si lkaj i wobec której obawy niedo zr-

cznie powanym, zoliwym lub humorystycznym tonem

osaniaj, powinna ze strony naszej sta si rzeczywi-

stoci. Niech to, co Suworinowie, ks. Meszczerscy,

Bobriscy i inni tego kalibru denuncyanci » intryg"

zw, wystpi pod postaci wizania zmowy, porzdku-

jcej i systemizujcej w zakresach administracyjnym,

edukacyjnym, sdowniczym, religijnym, finansowym,

ekonomicznym, obyczajowym, towarzyskim, spoecznym,

politycznym, odporn dziaalno nasz. Niech zmowa
ta daje napastnikom i gwacicielom na gruncie polskim

uczuwa, e si znajduj w spoeczestwie, co si broni,

broni chce i broni umie. Niechby Skaony, Kazna-

kowy, genera-gubernatorowie, gubernatorowie i wsze-

lacy najwysi i najnisi na ziemiach dawnej rzeczypo-

spolitej polskiej urzdnicy, którzy doli naszej szanowa
nie umiej, pozostawali pod groz ustawiczn poli-

czków, kijów, obuchów, w przenonem i w dotykalnem

znaczeniu, im nalenych i na pewne ich czekajcych.

Wszak Moskale sami do wysokoci heroicznej podno-

sz hajduków serbskich, co z ukrycia, z po za krzaków

i kamieni do Turków strzelali. Przez niche samych

przeto upowanieni jestemy do praktykowania heroi-

zmu w rodzaju podobnym w odniesieniu do nich,

Turków naszych, nie rónicych si ani troch we
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wzgldzie prawnego ich do nas stosunku od byych

zdobywców Sowian poudniowych, ustpujcym atoli

tym ostatnim we wzgldzie moralnym. Moskali obo-

wizuje chrzecijanizm, Turków nie i zdobywcy nasi,

mimo to, obdzieraj nas, 'okradaj, okamuj, nogami

depcz, dobrej sawy pozbawiaj, zncaj si nad nami

dlatego wanie, e si, pod pretekstem obrony bier-

nej, nie bronimy wcale.

Czybymy co na obronie czynnej [do stracenia

mieli?

Có nam jeszcze do stracenia pozostaje?

Z czego to nas najserdeczniejsi nasi nie obrali,

aeby sens jaki praktyczny miaa regua: „nie budzenia

licha kiedy pi"?...

Licho nasze nie pi. W chwili obecnej w Króle-

stwie, na Litwie i Rusi, w Poznaskiem, w Prusiech

Zachodnich i na lsku, w stolicach krain tych i na

prowincyi, tu pod firm moskiewsk, ówdzie prusk,

wóczy si po prywatnych szkoach i szkókach, m-
skich i eskich i szpieguje, czy chopcy i dziewczta

polskie nie dopuszczaj si zbrodni czytania i pisania

po polsku. Czuwa ono gorliwie, nypie, w drobiazgi

wglda, majc dostateczn do czuwania podniet w tych

„wysokich — w stylu moskiewsko-pruskim — zadaniach

pastwowych", którym ywio polski w dziewcztach

nawet zawadza. Wykonawcy idei pastwowej, dziaajcy

w cesarstwie niemiecko-pruskiem zaborczo w szeregach

zwizku hakatystycznego, znajduje w zaborze rossyjskim

do rozwijania gorliwoci podniet a nadto dostateczn

w akomstwie „szerokiej" russkiej natury na czyny, or-

dery i upy (pienine i majtkowe donacye), stano-
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wice wynagrodzenia za wynajdowanie nowych na

zncanie si nad Polsk sposobów.

Nie! — Na obronie czynnej straty nie poniesiemy

adnej. Przeciwnie: w narodowem naszem debet \ habet

szala raczej na t ostatni przeway si stron z tej

bodaj racyi, e si do wytrwania w walce o Ojczyzn

wprawimy. A to wiele znaczy.

Nie taimy, e pomidzy obron biern a czynn
zachodzi rónica, ze wzgldu na bezpieczestwo tych,

co si jednej lub drugiej oddaj. Zachodzi rónica,

nie taka atoli, aeby a razia. Ci, co biern przeka-

daj nie koniecznie osonici s wobec gronych za-

zwyczaj pastwowoci moskiewskiej wymogów. Wyka-

emy to na przykadach z dziejów rossyjskich z doby osta-

tniej. W r. 1877 Moskwa, wydawszy Turcyi wojn,

na sztandarach swoich wypisaa: „Wyzwolenie Buga-

ry". Na wyzwolenie owe popdzia w swoich szeregach

wojskowych znaczn spóziomków naszych liczb.

Gdy si to stao, jednogonie prawie z obozu obrony

biernej publicyci polscy upatrywali w tem dziejowego

rozwoju zwrot, zniewalajcy Moskw do wyzwalania

ludów i narodów bezwyjtkowo. Widzieli w tem logi-

czno ewolucyjn i winszowali sobie, e nie wyczy
ona Polski, któr Rossya poprowadzia do odegrania

w spóce z ni roli przymusowej wprawdzie, lecz

chlubnej i w nastpstwa dla niej pomylne zaopatrzo-

nej. Wedug nich (o publicystach polskich mówimy)

w wypadkach tych wyzwolenie dla sameje Polski

przywiecao, niepodobiestwem bowiem im si wyda-

wao, aeby mocarstwo, zdejmujce okowy z niczem

w zakresie ludzkociowym nie zasuonych Bugarów,

mogo takowe lutowa na posiadajcych nie najgorzej

i
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wysuone szewrony Polakach. Nie przypuszczali podo-

bnego logiki gwacenia.

Wypadki dowodnie bdno rozumowania tego

wykazay.

Moskwa logik stosuje do widoków wasnych,

nie za do praw i potrzeb tych, których rzekomo wy-

zwala. Wyzwolenie Bugaryi za czasów „wyzwoliciela

wocian" w Rossyi, którym przez czynownictwo zamia-

nowany zosta Aleksander II, weszo byo do katego-

ryi tej samej, co wyzwolenie Rusi, Krymu, Gruzyi,

Bessarabii etc. etc. Byo to prostem kaulbarsowaniem,i)

na widoku majcem oszustwo polityczne, od którego

si Bugarya poty broni musiaa, póki na stolcu ksi-

cym Battenberga nie zmieni Ferdynand sasko-kobur-

sko-gotajski, zdobywca dla Bugaryi tytuu carstwa

i wzgldów Mikoaja II. Do wyzwolenia w sposób ten

jednej z prowincyj tureckich i ziomkowie nasi rk
przyoyli, ginc secinami na polach bitew, po szpita-

lach i mierci godow. Polaków tysice pado ofiar

apetytów Wszechrossy na Konstantynopol, do którego

wyzwalanie chrzecijan na pówyspie Bakaskim drog
jej torowao. Nie lepieje, nie chlubniej dla nich, nie

korzystniej dla sprawy polskiejby byo, gdyby zamiast

w szeregach moskiewskich, na moskiewskich, za zbro-

dni kochania Ojczyzny, ginli szubienicach?

Drugim razem — ile ofiar polskich pochona
najgupiej i z jaknajwiksz dla nas szkod wywoana
wojna japoska w Manduryi! Podbechta do niej

Wilhelm II Mikoaja II, a wykoatali na tym ostatnim

^) Genera Kaulbars, po wygnaniu z Bugaryi Battenberga,

peni funkcye komisarza moskiewskiego.



94

faworyci tego ostatniego, jeden w drugiego suto mun-
durowani i bez liku orderami obsypani zodzieje.

Ofiary chciwoci czynowniczej i mdroci pa-
stwowej caratu tal< samo, jak moskiewskiego sdowni-
ctwa wojennego, nale do dziejów martyrologii pol-

skiej z t atoli rónic, e pierwsze po sobie krótki

jeno al w rodzinach pozostawiaj; po drugich za
pozostaj w korzyci, obok suchych drzew szubieni-

cznych, „dugie nocne rodaków rozmowy", odbijajce

si w sercach ludu i nie dajce zagasa patryoty-

zmowi, duszonemu w szeregach nieprzyjacielskich

i zaechtywanemu do pó-mierci przez wyznawców
obrony biernej.

To korzy jedna. Nie jest ona wszelako jedyna.

Pod groz obrony czynnej, spodziewajc si, e im

zby wybijane i koci amane by mog, wypuszczani

na Polsk Kaulbarsowie, pod postaci Skaonów i in-

nych woli carskiej wykonawców, byliby przynajmniej

powcigliwsi nieco, nie takby w niej sobie pozwalali,

jeeliby jej nie obchodzili zdaleka. Szanowaliby nas

bodaj troch apownicy ci i drapienicy humorysty-

czni. Na drodze tej przytem odzyskalibymy szacunek

caego wiata cywilizowanego. Nadto — ten obrony

rodzaj, pozbawiajc nas zudnej nadziei przebijania

pokor tu carskich, ówdzie cesarskich niebios, zniewa-

laby wysze spoeczestwa polskiego warstwy jedno-

czy si z niszemi, celem szukania w nich oparcia

i siy odpornej.

Ostatnia ta, we wzgldzie tak obronnym, jak za-

czepnym najwaniejsza i najdoniolejsza, korzy, osi-

gnicie której warunkuje na dzi i na przyszo byto-
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wanie i przydatno ludzkociow Polski, korzy,

wyraajca si pod postaci formuy danej przez

jednego z wielkich poetów naszych: »Z szlacht pol-

sk polski lud" — korzy ta sama jedna zasuguje

na to, aeby si obrony czynnej j dla niej oburcz.



IV.

OGNISKO OBROCZE.

Porównanie obrony jednej z drug niewtpliw
czyni wyszo czynnej nad biern. Bierna do zgniego

prowadzi rozl<adu; czynna ycie podtrzymuje, energi

pielgnuje, siy urabia i hartuje. Dla utrzymania si

w skupieniu koniecznem jest ogniskowanie takowych.

Ku temu nic nie nadaje si lepiej, anieli taka jak Skarb
Narodowy instytucya.

Skarb Narodowy, bdc dotykalnem patryotyzmu

polskiego wiadectwem, byby zarazem rkojmi dzia-

alnoci onego na dzi i powodzenia na przyszo. Ile

to okazyj przyjaznych opuszcza si dla tej jeno przy-

czyny, e braknie rodków do korzystania z takowych!

Ile to si ywych marnuje si dlatego, e, zasobom

wasnym pozostawione, dziaa nie mog!... Na dzi

na przykad, ze Skarbu Narodowego, za porednictwem

organizacyi odpowiedniej, udziela by si mogy pre-

mie stosowne tym z pomidzy nauczycieli i nauczycie-

lek wiejskich, którzyby w dzieci polskich pojcia

i uczucia obywatelskie wszczepiali. Czy mógby by
wychodzi „Polak", gdyby w procentowych ze S. N.

zasikach, regularnie Organizacyi politycznej udziela-

nych, nie posiada rezerwy, umoliwiajcej, jeeli nie

wydawanie, to kolportowanie, to przekradanie do Kró-

lestwa pisemka, które w porozbiorowych Polski dziejach
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odegrao rol historyczn?... To samo ju, to jedno,

gdyby S. N. na co innego nie suy by, dowodzi

poytecznoci onego i potrzeby utrzymywania nadal

instytucyi, w czynnej sprawy polsl<iej obronie zasuonej.

Czy suy jej nie potrzeba nadal?

Krótko czasu, niedostateczno rodków pieni-

nych nie dozwoliy dziaalnoci »organizacyi polity-

cznej", zwizanej ustawowo ze S. N., wyj poza gra-

nice Królestwa kongresowego. Przesza ona (o dziaal-

noci endecyi mówimy) wprawdzie do Galicyi, gdzie

si ulokowaa w ramach legalnych, dla zaostrzania do-

wcipów antiendeckich i psucia krwi w niewszechpola-

kach, ale nie ogarna Litwy i ^Rusi, w zaborze za
pruskim pozyskaa adherency w inteligencyjnej jeno

warstwie, zajtej obron ziemi V ramach legalnych

i walk z hakatyzmem, ramy te ustawicznie amicym.
Prowadzona z zasugujc na uznanie gorliwoci bierna

przez Biedermana obrona wici wprawdzie tryumfy,

lecz jednostronne i przez sejm pruski neutralizowane.

Na wykupywanie przez niego z rk niemieckich ma-

jtków sejm odpowiada wywaszczaniem z nich Pola-

ków, zamykajcem dla nich walk z prusactwem w szran-

kach ekonomicznych i przymuszajcem ich do pozo-

stawiania odogiem pola, zwanego ideowem, a bd-
cego w istocie swojej realnem.

Daje to wyobraenie o rozlegoci czekajcej na

nas pracy patryotycznej i potrzebnych na prowadzenie

jej rodków.

Caa Polska, w dzielnicach od niej przez trzy mo-
carstwa oderwanych, wymaga zaprowadzenia nielegal-

nej organizacyi narodowej, majcej obowizek czuwa-

nia nad edukacy publiczn, celem: zachcania nauczy-
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cieli, wskazywania im sposobów odpowiednich, zaopa-

tryuania ich w ksiki i wyszukiwania wród nich

takich, co za trudy swoje i powicenie na wynagro-

dzenie zasuguj. Byoby to kitem, sucym do spaja-

nia w spoeczestwie obrony czynnej, za pomoc cichego

szerzenia onej.

Z przeladowaniem edukacyjnem czy si prze-

ladowanie religijne, wrcz sprzeciwiajce si przenika-

jcemu istot ducha polskiego równouprawnieniu reli-

gijnemu. Przeladowanie to, bdce w zaborze rossyj-

skim ogólnem, najdotkliwiej uczuwa si daje na Pod-

lasiu w Kongresówce, w caej Krajów Zabranych (Litwa

i Ru) rozcigoci, odnonie do wyznania katolickiego

i kultury polskiej. Zaznaczona w Manifecie padzier-

nikowym tolerancya staa si liter martw, dziki for-

malistycznym onej przez popów prawosawnych ogra-

niczaniom i samowoli czynowniczej. Do obrony na tem

polu potrzebni s specyalici, potrzebne s rodki pie-

nine — ci dla wytaczania i toczenia procesów prze-

ciwko episkopom i swiaszczennikom tej miary etycznej,

co Eulogiusz i mnisi awry poczajowskiej — te na

opacanie obrony i gnbienie przeladowców sowem
drukowanem i czynem dotkliwie si uczuwa dajcym.

Czemu dotychczas nikt adnego z diejateV6w na tem

polu ani o oszczerstwo, ani o wzbudzanie nienawici

wród ludnoci, ani o naduywanie wadzy do sdu nie

pozwa? Nie o wygrywanie procesów, ale o procesy,

o procesy zwaszcza rozgone, i sdownictwo moskiew-

skie wobec zagranicznej opinii publicznej kompromi-

tujce, chodzi. Wystpków sensacyjnych na polu seksual-

nem szczególnie nie sposób, aeby si nie dopuszczali

czynownicy administracyjni, sdowi, szkolni, mnisi, mni-
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szki, popi, popadie, wszelacy czonkowie przez rzd
nasyanej i protegowanej imigracyi prawosawnej, de-

prawujcej nisze na Litwie, na Rusi i na Biaorusi

klasy spoeczne. I nic z tego na jaw nie wychodzi

inaczej, ciyba przypadkowo, jak np. skandaliczny pro-

ces Tarnowskiej w Wenecyi. Na wytaczanie przed try-

buna opinji publicznej wiata spraw, wykazujcycti

rodzaj spoeczestwa na Polsce cicego, naleaoby
zaprowadzi rodzaj staroniemieckich Wehgericht' ów,

gdyby byo za co.

Brak rodków pieninych rce nam w rzeczy

obroczej wie.
Dostarczanie rodków na te i tym podobne cele,

których wymienianie miejscaby nam, ze wzgldu na

odnoszenie si ich do wszelakich a tak mnogich i tak

rozmaitych postaci, pod jakiemi nas Moskale i Niemcy
znicestwi usiuj, zajo za duo, stanowioby zadanie

Skarbu Narodowego wewntrz Polski. W sposób ten

oddziaywaby on na trzymanie si Polaków przy ziemi

rodzinnej i, celem spotgowania dziaalnoci we wzgl-
dzie tak tym, jak kadym innym, obron wzmacniajcym,

poruszaby opini publiczn na drodze czy to sdowej,

czy publicystycznej, zarówno w kraju jak za granic.

Nie potrzeba dowodzi, jakie ta ostatnia ma zna-

czenie i jaki wywiera wpyw. Do bdzie, gdy po-

wiemy, a raczej przypomnimy, e na kaptowanie go-
sów prasy europejskiej gabinety mocarstw wszystkich

wydaj sumy ogromne. Prasa jest sprzymierzecem,

którego si poszukuje i pozyskuje. Rossy miliony ko-

sztowaa kampania przeciwko emigracyi polskiej po

r. 1863. My ani jednego nie posiadamy wistka, coby

sprawy naszej stale, obowizkowo broni. Podczas kiedy
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Moskale i Niemcy opini publiczn wiatow baamuc
swobodnie, w obronie naszej kiedy niekiedy ten lub

ów dziennik odzywa si z aski. Czy tak by powin-

no? Czy we wzgldzie tym na ask, na to, e publi-

cysta jaki o Polsce sobie przypomni, spuszcza si

mona?... Przed sdem opinii publicznej kogo adwo-

kaci znakomici nie broni, ten spraw z góry przegrywa,

kto sprawy ustawicznie nie porusza, ten na ni przeda-

wnienie ciga: my przeto, dla tego bodaj, aeby spraw
nasz przed kratkami utrzyma, winnimy si w publi-

cystyce zagranicznej odzywa i odzywa, trafiajc drog
t nietylko do przekonania i sumienia Europy, ale oraz

do sumienia i przekonania spórodaków naszych „nieo-

becnyci", co pism polskich nie trzymajc i nie czytajc,

wiedz o Polsce to jeno, co si o niej za moskiewskie

i niemieckie pienidze drukuje, a na co obrona bierna

skwapliwie czytelników polskich uwag zwraca. Spra-

wia to nam szkod ogromn, podwójn— i za granic

i w kraju. Oddziaywanie przeciwko szkodzie tej wcho-

dzi do zakresu patryotycznych obowizków naszych,

których penienie obej si nie moe bez odpowie-

dniego nakadu pieninego.

Pozwolimy sobie wymieni jedne z prac publicy-

stycznych, napraszajc si o wydanie. Ogoszenie onej

drukiem, korzystne ogromnie, nadaremnie oczekuje na

pracownika i nakad. Jest to: zbiór chronologiczny

wszystkich ustaw, postanowie, ukazów i faktów, ty-

czcych si wogóle wiadectw przewagi przemocy nad

prawem, w szczególnoci za gwacenia i przeladowa-

nia narodowoci polskiej w Niemczech i Moskwie.

Ksika taka, w jzyku francuskim wydana, a najmniej-

szym komentarzem, ani adnym wykrzyknikiem nie
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zaopatrzona, staaby si w Europie regulatorlc opinii,

prostujc fasze, systematycznie szerzone; dla samych

za Niemców i Mosl<ali byaby zwierciadem, w l<tó-

rem przegldanie si niejednemu z nich wstrtby

sprawiao. I có?...— nie mamy skd cign si na pu-

blikacy t poyteczn. Zapisujemy to z uczuciem upo-

korzenia.

Historya emigracyi polskiej, zaszczycanej ze strony

niemieckiej i moskiewskiej, jakote ze strony obrony

biernej, zawzitoci szczególn, naley równie do ro-

dzaju tych prac poytecznych a koniecznych, których

podjciu i dokonaniu brak rodków pieninych na

przeszkodzie stoi. Reklamowane mocno trzytomowe

dzieo Ludomira Gadona, pod t. ,;Emigracya polska",

bdce na tle poczyna emigracyjnych z r. 1831 sa-

wieniem dziaalnoci na wygnaniu ks. Adama Czarto-

ryskiego, nie czyni potrzebie tej zado. Potrzeba ta

odczuwa si daje coraz to mocniej. wiadcz o tem

monografie modych historyków polskich, ogaszane

pod kierownictwem prof. Szymona Askenazego, jakote

prace ich, dokonywane w Muzeum Narodowem Pol-

skiem w Rapperswilu.

To, comy powyej powiedzieli, tyczy si uyte-

cznoci Skarbu Narodowego w momencie obecnym,

w kwestyach biecych — w parowaniu ciosów wrcz
ywioowi polskiemu zadawanych. Uyteczno onego

odnosi si i do przyszoci, zalenej zarówno od bro-

nienia si czynnie wewntrz, jako te od akcyi poli-

tycznej na zewntrz. Co my na polu tem ostatniem

czynimy?... Czy co wicej, jak nic?... Wypucilimy je

bezwarunkowo w dowolne wrogom naszym wada-

nie — sami za usunlimy si cakowicie zewszd:
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z Francyi, z Anglii, z Woch, z pastw Skandynaw-

skich, z pówyspu Bakaskiego — zewszd. Tu, tam

i wszdzie « intryga" nasza skrzyda zoya i do lotu,

dziki obarczeniu piór oowiem biernoty, zrywa si nie

moe.
Odróniamy akcy polityczn od dyplomatycznej.

Ta ostatnia, aeby skuteczn by moga, wymaga po-

parcia w stanowiskach mocarstwowych, których nie

zajmujemy, w armiach, flotach, zasobach i formach,

których nie posiadamy. Zajmujemy jednak stanowisko

narodowe i posiadamy prawa, pretensye i potrzeby, za

wyraz których su idee, majce w kombinacyach

politycznych znaczenie, które way ogromnie na szali

politycznych przewidywa, zabiegów i czynnoci. Na
dowód, jak idee tego rodzaju wa, wskaza moemy
na krztania si i knowania gabinetu petersburskiego

wród narodów sowiaskich, na pówyspie Bakaskim
i w Austryi. W knowaniach tych z atwoci odróni
si da akcya dyplomatyczna od politycznej. Podczas

kiedy pierwsza, trzymajc si na polu dziaalnoci gabi-

netowej, na fortele si wysila, straszy, grozi, ukada si,

druga, ogldajc si na przejawy faktyczne de i pre-

tensyj narodowociowych, ukada si take, ale za ku-

lisami, podaje rk agitatorom, dziaajcym, bd dla

czystej idei, bd te — jak to ma miejsce ze wito-
jurcami w Galicyi — za nieczyste pienidze. W dzia-

alnoci tego rodzaju przejawia si ze strony Sowian

akcya polityczna, zahaczajca si o mocarstwo, na

którego oni poparcie i pomoc licz, a zarazem wiad-

czca o istnieniu ich, o bytowaniu narodowem, o pre-

tensyach. W warunkach takich spodziewa si mona
owoców zabiegliwoci pod postaci, jeeli nie pomocy
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dodatniej, to przynajmniej czynnoci, brzemiennej szi<o-

dliwoci w odniesieniu do nieprzyjació— co ju po-

moc jest. My, nie czynic zabiegów adnycii, nie tylko

si pomocy adnej spodziewa nie moemy, ale oraz

milczeniem i bezczynnoci nasz wyrzdzamy sami

sobie szkod ogromn, niweczc wasny kredyt polity-

czny. Qui tacet consetitire vldetur. W sposób ten wy-

stawiamy sobie wiadectwo nieistnienia, podawanego

przez wrogów naszych, jako fakt dokonany. Wobec
tego: czy kto na nas liczy moe? — albo: czy my
mamy prawo liczy na kogo?... Ex nihilo nihil. Bóg
tylko wiat z niczego stworzy móg.

Wypada ztd, e zbawieniem dla nas jest pole,

z którego nas wypycha obrona bierna: trzyma si

onego winnimy i prowadzi w cigu dalszym „intry-

g", o której myl sama napenia przeladowców na-

szych le ironi i obelgami osaniajcemi {Rossija, Na-
woje Wremia i caa istinno russkaja prasa) trwog.

Dowiadczeniami zbogaceni — « intrygujmy, wy-

patrujc tu, tam, ówdzie, wszdzie tych furtek, dzi taje-

mniczych i zagadkowych, przez które nie dzi, to jutro,

to póniej kiedy, przy okolicznociach sprzyjajcych

wyprowadzi si sprawa polska w znaczeniu sprzymie-

rzeczym przeciwników nieprzyjació naszych da. Tym
ostatnim pamy z grubym procentem piknem za na-

dobne. Przeladowcom naszym szkodmy, jak oni szko-

dz nam — nie wierzc im, jak oni nam nie wierz.

Uzbrajajmy spraw polsk od stóp do gowy i na cel

ten gromadmy rodki doniose a coraz to doniolejsze,

aebymy wobec gotujcych si wypadków i przewro-

tów z prónemi nie stali rkami.
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Toczymy walk z nieprzebierajcym w rodkach

i sposobach przeciwnikiem, nie uwzgldniajcym w od-

niesieniu do nas adnych praw, adnych zobowiza,
adnych przysig — z przeciwnikiem, który nam bój

na mier nie na ycie wyda i którego my szczdzi

nie mamy racyi najmniejszej.

Pienidz jest nerwem wojny.



V.

PIENIDZE!... PIENIDZE!

Zaopatrujmy si w pienidze — jak?.,. — Pytanie

wane.

Zaoylimy Skarb Narodowy w celu: odbu-
dowania Polski.

Cel to wielki — zadanie nieatwe.!

Aeby do celu bd-jakiego doj, i do niego

potrzeba — i wytrwale, nie zraajc si trudnociami

i przeszkodami.

Szlimy— powstrzymano nas— z drogi zepchnito:

czy cofn si i na drog nie wraca ju mamy, po-

niechujc nabyte na niej dowiadczenia?... Chyba —
nie!...

Pocztek nasz, jak pocztki wszelakie, nie posiada-

jce innego, jeno poczucie obowizku, kapitau zakado-

wego, by may. Lecz niekoniecznie pocztki mae ku

niepowodzeniu prowadz. Pionierowie Rochdalscy,

z 700 fr. zaczwszy, w lat kilka póniej, r. 1880, roz-

porzdzali funduszem 7.314.250 franków.

Skarb Narodowy Polski mudn drog skadek,

zaczynajc od jednostek, zgromadzi ziarnko do ziarnka,

bez maa 300.000 franków. Dokadajmy. Z setek, tysicy

robi si miliony. Chodzi o to, aeby w dokadaniu

nie ustawa i z funduszami racyonalnie a ostronie si

obchodzi.
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Najpraktyczniejszym, wedug ^nas, sposobem na

gromadzenie na cel taki pienidzy "jest: oboenie si

podatkiem narodowym, egzekwowanym przez ustano-

wionych! ad hoc poborców. Ku temu posuy moe
organizacya ta sama, o której wspominalimy powyej,

mówic o potrzebie czuwania nad edukacy publiczn.

Dla uniknienia powika moliwych, za podstaw orga-

nizacyi onej przyj naley podzia administracyjny

taki, jak ten, który zaborc zaprowadzili i na podsta-

wie tej pozakada: v/ zaborze moskiewskim komitety

powiatowe, gubernialne i krajowe (polski, litewski, in-

flancki, biaoruski, ruski); w zaborze austryackim— ko-

mitety powiatowe, obwodowe i krajowe (maopolski,

czerwonoruski); w zaborze pruskim — komitety po-

wiatowe, regencyjne i krajowe (wielkopolski, pruski,

szlski). Komitety wyznacz poborców i kasyerów. Po-

brane po powiatach w terminach oznaczonych kwoty,

odsyane kolejno do kas gubernialnych i krajowych,

skoncentruj si ostatecznie w gównej skarbu narodo-

wego kasie. Za granic czynno poborcza przepro-

wadzi si da z atwoci za porednictwem Towarzystw

emigracyjnych.

Zbytecznemby byo rozwodzi si nad ostronoci,

jak si w kraju otoczy potrzeba, ani nad gorliwoci

i akuratnoci, z jak dokonywa i przesya naley

pobór podatkowy. Nie s to jednak rzeczy nam obce.

Zoylimy we wzgldzie tym dowody w latach 1863

i 64; obecnie ostronoci ucz nas tu komisarze, ówdzie

diejatiele; podnieta za do gorliwoci znajdzie si

sama przez si w zrozumieniu znaczenia i doniosoci

zadania.



107

Rzecz waniejsz — najwaniejsz raczej stanowi:

ubezpieczenie z góry slcarbu nietylko od naduy mo-

liwych, ale oraz od tego, aeby z wasnoci narodo-

wej nie zmieni si w prywatn. W tern ostatniem

tkwi niebezpieczestwo gówne. Do zarzdu, jakote

do rady nadzorczej i do komisyj kontrolujcych zdo-

by si moemy na dobranie ludzi uczciwych, gorli-

wych i rzeczy wiadomych. Trudno polega na ulo-

kowaniu funduszu publicznego, przeznaczonego na cele

polityczne. Banki odpowiedzialne przyjmuj w depozyt

wasnoci bd osób pojedynczych, bd stowarzysze

przemysowych i handlowych, bd wreszcie instytucyj,

majcych publiczne przez rzdy uznane dobro na celu.

Skarb nasz wchodzi do kategoryi tej ostatniej. Byt

Polski niewtpliwie ma na celu dobro publiczne, tak

Polski, jak Europy; ale te nie mniej niewtpliwie

aden z istniejcych obecnie rzdów, ze wzgldów dy-

plomatycznych, uznaniem go swojem nie osoni. Mówi-

my — rzecz prosta — o rzdach zagranicznych, albo-

wiem ani myle mona o lokowaniu grosza publi-

cznego polskiego pod skrzydem moskiewskiem, pru-

skiem lub austryackiem. Czy jednak nie istnieje forma

jaka, umoliwiajca osonicie onego przez który z rz-

dów, dajcych rkojmi uczciwoci? Firma przemy-

sowa depozytowi tego rodzaju suy nie moe; firma

za osobista suyby moga, gdyby z jednej strony

nie przedstawiay ujmy, wynikajcej z opacania poda-

tku spadkowego przy przechodzeniu majtku do rk
spadkobierców, z drugiej nie zagraaa niebezpiecze-

stwem przyswojenia sobie przez spadkobierców wa-
snoci publicznej. Ojciec za syna rczy nie moe.
Podobno atoli istnieje moliwo poczenia firmy
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przemysowej z osobistociow w taki sposób, e oso-

bisto pojedyncza wystpuje wobec banku, jako re-

prezentantka firmowa, od zarzdu zalena i mogca
by przez takowy bd za ycia zmienion, bd przez

osobisto inn zastpion. Gdyby wszelako w Euro-

pie na ubezpieczenie tego rodzaju nie znalaz si spo-

sób, to Anglia znajduje si po za kontynentem euro-

pejskim i jest mocarstwem niezalenem, któregoby

chyba nie razia banku dla sprawy polskiej na gruncie

angielskim obecno. Irlandczycy w Ameryce fundusze

swoje trzymaj. Na ubezpieczenie zreszt funduszów

mniejszych, jakiemi s jeszcze fundusze S. N., miejsce

znajdzie si wszdzie. Co si wikszych, milionowych

tyczy, jest to problemat do rozwizania, do wystudyo-

wania którego powoa naley ludzi, posiadajcych

dokadn praw i urzdze bankowych znajomo.
Studyowanie kwestyi ubezpieczenia funduszów skar-

bowych, znajdujcych si pod sumienn komisyi nad-

zorczej piecz, nie przeszkadza bynajmniej funkcyonowa-

niu S. N. Funkcyonuje on na podstawie organizacyi, ure-

gulowanej ustawowo r. 1892 (Ustawa S. N. P.) i zre-

widowanej r. 1Q04 (Statut S. N. P.), majcej za sob
praktyki lat 16. Praktyka wykazaa braki, które w mo-

mencie przeomowym, r. 1907 i 1908, mocno si od-

czu day, wykazaa oraz potrzeb zapobieenia bdom
tego rodzaju, co udzielanie zasików nadzwyczajnych,

dziaalnoci przeciwnej zadaniom instytucyi skarbowej.

Omyki podobne, tracce naduyciem, a dziaajce

szkodliwie nie tylko na szanowanie zasad, ale i na su-

enie sprawie, powtarza si nie powinny. Usterki po-

dobne przewidywa mi si daway, gdym wier wieku

temu bez maa do druku pierwsz „Rzeczy o Obr. Czyn.
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i o S. N." edycy szykowa. Powtórz ustp, odnoszcy

si do kwestyi zarzdu (str. 43).

,;Nasuwa ona (kwestya) jzapytanie, tyczce si re-

prezentacyi politycznej Polski. We wzgldzie tym znan

nam jest opinia pewnego cudzoziemca, ma stanu,

czowieka wielkiego rozumu i wielkiej zacnoci,^) zapa-

trujcego si na spraw polsk z punktu widzenia

czysto objektywnego. Zdaniem jego « sprawa polska

stanaby odrazu powanie, gdyby posiadaa reprezen-

tacy, cieszc si zaufaniem ogóu i kierujc ener-

gicznie wszystkiemi czynnociami, przedsibranemi

w celu wyswobodzenia Polski". Racyonalno opinii

tej w oczy si rzuca — pisaem to w r. 1886 — tak,

e, co do nas, potrzeb reprezentacyi politycznej uzna-

jemy bezwarunkowo.

Uznaj to i dzi za aprobat dowiadczenia, naka-

zujcego usun komplikacye, które mi si wydaway
utrudniajcemi zastosowanie.

Utrudnienie na dwóci polega niemoliwociach

w warunkach, jakie nam wytwarza niewola, nie dopu-

szczajca dla ciaa podobnego jawnoci. Ujawnienie

si zagranic nie miaoby znaczenia. Na ujawnienie

si w kraju nie dozwoliyby ani Rossya, ani Prusy,

ani Austrya.

Musi to by przeto dokonanem na drodze —
o ! zgrozo — konspiracyjnej, wywoujcej pro-

testy oburzenia pod postaciami gniewnemi, zoliwemi,

wzgardliwemi, dowcipnemi, denuncyalnemi, dobrotli-

wemi i wszelakiemi innemi, protesty, majce to do

^) Nieyjcego ju Karola Lemonnier, dugoletniego prezesa

Ligi pokoju i wolnoci.
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siebie, e na to miejsce stawiaj rezygnacy, oddajc
spraw polsk na ask i nieask fjej wrogów. Czy

aski tej nie znamy? Czy nie skary si na ni gono
taka niegdy pokorna i usuna Finlandya? Czy nie

doprowadzia ona do utraty zmysów Rusi galicyjskiej

i nie uja w karby moskalizmu rdzennej ludnoci na

Rusiach przeddnieprskiej, zadnieprskiej i biaej? Czy
nie daje si we znaki ludom tatarskim, kaukaskim, bu-

charskim, turkiestaskim, duskim, jlotaryngskim, alza-

ckim i tak jej dogadza pragncym dzieciom Izraela?...

laska-nieaska, narzucajca legalizm i wymagajca loja-

lizmu potrójnego, wprawia poddajcych si jej w senne,

bezmylne ku otwartej a niewidomej dla nich przepaci

kroczenie.

Drog t moci obrona bierna, dca do pozo-

stawienia po sobie tego, co pozostawili Grecy staro-

ytni, a zrobienia z Polaków tego, czem s Grecy nowo-

ytni. Pocieszajmy si tem, e za lat tysic obce jakie

narody utwory Mickiewicza, Sowackiego, na ich prze-

tómaczone jzyki, zachwyca bd, jak nas dzi za-

chwycaj, tómaczone wieo na jzyk polski, utwory

Aischilosa, Sofoklesa. Smutna mdrej polityki pocie-

cha — co?... ^
Albo chcemy Polski, albo nie chcemy. f
Ci co jej chc, walki o ni si nie zrzekli, walki

za nie masz bez podstpów i podchwytów, bdcych
jej prawem i obowizkiem — prawem i obowizkiem,

nakazywanym nam przez sumienie narodowe tem mo-

cniej i tem bezwzgldniej, e jestemy stron obronn,

podchodzon przez nieprzyjació, obsaczan i napadan
bez wytchnienia.
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Posiadamy w tym celu skromniutk, ale nieprzy-

stpn i przez to mocn cytadel w Skarbie Narodo-

wym Polskim. Wszelakie w tym rodzaju stanowisko

obronne nie moe si osta samo przez si— wymaga
zaopatrzenia go z zewntrz. S-wi N. brak takowego.

Zaopatrzenie zewntrzne, ze wzgldu na natur taje-

mnej instytucyi skarbowej, wymaga: organizacyi pobor-

czej, organizacyi politycznej (Statutu § 16) i Zarzdu.

O kadej z wymóg tych sówko od siebie rzekn.

W Statucie sprawie poborczej powicony jest

wTytu V. — Zarzdy poborów", o dwóch para-

grafach, których, zdaniem mojem, powinnoby by trzy,

a to:

§ 17. Zarzdy poborów ustanawia Komisya Nad-

zorcza.

§ 18. — W jej imieniu w Stanach Zjednoczonych

A. P. zarzd poborów ustanawia Zwizek Narodowy
Polski. Wród wychodtwa Polskiego w Europie po-

bory organizuje delegacya z ona Komisyi Nadzorczej.

§ 19. Zarzdy poborów w kraju, w dzielnicy

kadej, stosownie do warunków miejscowych, zakadaj

czonkowie Komisyi Nadzorczej:

a) w zaborze rossyjskim, trzej, jeden w Królestwie,

drugi na Litwie, trzeci na Rusi;

b) w zaborze pruskim dwóch, jeden na Poznaskie

i Prusy, drugi na Szlsk;

c) w zaborze austryackim dwóch, jeden na Gali-

cy zachodni, drugi na wschodni.

Ztd wynika, e Komisya Nadzorcza skada si po-

winna z czonków pitnastu, liczc w to jednego

z Ameryki (szeciu wychodców, dziewiciu krajowców,

wród tych ostatnich siedmiu bezimiennych).
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Stosownie do zmian tych i do ducha, jaki wyra-

nie w instytucyi skarbowej zaznaczy naley, w tytule I,

§ 1 potrzeba uzupeni w zakoczeniu wyrazami: » ce-

lem odzyskania niepodlegoci Ojczyzny".

W „tytule IV. — Rozporzdzanie funduszami

Skarbu" w § 16 jest mowa o tem, e: „Uytkowa
z funduszów Skarbu Narodowego moe jedynie organi-

zacya polityczna, uosobiajca w sobie ruch narodowy

i kierujca nim de facto, to jest zajmujca w yciu po-

litycznem narodu stanowisko podobne do organizacyi

Komitetu Centralnego w 1862 r." Orzeczenie to cie-

mnawe odnosio si do zawizanej cznie ze Skarbem

Narodowym organizacyi, kierujcej si zasadami temi

samemi, co Komitet centralny r. 1862, majcy na celu

niepodlego Polski. Omówienie statutowe maskowao
ów cel, uwaany za zbrodni stanu przez rzdy mo-

carstw, co si Polsk podzieliy i przeraajcy publi-

czno, coby na S. N. skadkowaa, gdyby si kom-

promitacyi nie lkaa. Niema racyi maskowania, czyni-

cego nam ujm, wobec podejrzewania przez naszych

najserdeczniejszych Polaka kadego o sentymenta wy-

stpne. Skompromitowanimy wszyscy. Nic nam uda-

wanie niewinitek nie pomoe. Korespondent Nowej

Reformy z Warszawy zawiadamia d. 16 marca r. b., e
genera-gubernator Skaon, jak niegdy ks. Imeretyski,

skary si w memoryale poufnym carowi o bunto-

wanie ludu przez inteligency, t. j. przez demokracy
narodow i przez ksiy. W zaborze rossyjskim obecnie,

w odniesieniu do spraw polskich, idcych nie po myli

biurokracyi moskiewskiej, powtarza si obwinianie

o agitacy wystpn Demokracyi Narodowej i ksiy
katolickich, jak za czasów monarchicznych we Francyi
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powtarzano: Cest la faute de Voltaire, c^est la faute

de J. J. Rousseau, gdy si jakie ród ludu zdarzay

zaburzenia. Ksia w rzeczy samej ciko grzesz, gdy

jako katolicy na prawosawie chopów polskich nie

nawracaj. Nagrzeszyli te i Demokraci Narodowi, za-

siawszy w umysach i sercach chopskich ziarna patryo-

tyzmu polskiego, które nie marniej, mimo, e prowo-

dyrzy D, N. w Dumie petersburskiej na krzyw patryo-

tyzm polski pchnli drog. Mogli oni dopuci si

tego z tej racyi, e „Organizacyi -politycznej", wyma-

ganej przez Statutu paragraf 16, nie dozorowa zbliska

i bezporednio aden zarzd.

Komisya Nadzorcza statutowo dotychczas nadzo-

ruje fundusze skarbowe i rozporzdza niemi.

Dowiadczenie wykazao niedogodno a nawet

szkodliwo organizacyi takiej z tej racyi, e organi-

zacya taka, aeby z korzyci dla sprawy
polskiej funkcyonowa moga, wymaga-
aby od Komisyi Nadzorczej, aeby bya
wszechwiedzc i jednomyln, to jest:

o ile monoci nieomyln.
Pytanie:

Czy dwa te warunki — wszechwiedza i jedno-

mylno — w ciele wieloosobowem, zredukowanem

do najmniejszej nawet trójosobowej liczby, a obowi-
zanem do wszechstronnego, uczciwego i finansowego,

nad Skarbem Narodowym czuwania, czy si mog
z warunkiem trzecim jeszcze, tym mianowicie, aeby:

Komisya Nadzorcza, w najmniejszym kom-
plecie swoim, skadaa si z czonków
wychodtwa, którego nie siga rami
trój zaborcze?...
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To ostatnie winno by warunkiem sine qua non,

ograniczajcym Komisy Nadzorcz nadzorowaniem,

a uwalniajcym j od odpowiedzialnoci rozporzdzal-

nej i wzmacniajcym przez to do pewnego stopnia ubez-

pieczenie funduszów skarbowych. Do tego dostosowa
naley powikszenie liczby czonków Komisyi Nadzor-

czej i wyodrbnienie, czy te uprzywilejowanie naj-

mniejszego jej kompletu. Przypuciwszy komplet naj-

mniejszy czonków piciu, minimalnie trzech, komplet

zupeny skada si powinien: z tych piciu, z jednego

na Galicy zachodni (Kraków), jednego na Galicy

wschodni (Lwów), z dwóch na Królestwo Kongresowe,

z jednego na Litw i Biaoru, jednego na Ru, z je-

dnego na Poznaskie i Prusy zachodnie, z jednego na

Szlzk i z jednego na Ameryk. Dziaalno dziewiciu

czonków, po za piciu kompletowymi, polegaaby

gównie — stosownie do miejscowych bytowania wa-

runków — na nadzorowaniu poborów krajowych do

S. N. P. i udziale w szykowaniu si owej «Organizacyi

politycznej", która jedynie, wedug wStatutu (§ 16)",

zasugiwaaby na zasiki procentowe i nadzwyczajne

z funduszów skarbowych.

Owa ,;Organizacya polityczna", co wzia na sie-

bie niepodlegociowo - demokratyczne cele i zadania

Komitetu centralnego z r. 1862, zawizana w r. 1887

w kraju samodzielnie, zuya na szykowanie si i ukon-

stytuowanie ostateczne lat siedm. W cigu lat tych

pocztkowych materyay do konstytuowania si czer-

paa z poród ochotników, sympatyków powstania

styczniowego i ze rodowisk szkolnych, uniwersyteckich

i gimnazyalnych nawet. Te organizacyi kontyngensów,

pod nominaln wadz przebywajcej za granic Cen-
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tralizacyi tajnej, dostarczay. W 18Q4 de jare, v!/ 18Q5

de facto centralizacya si rozwizaa; „Organizacya

polityczna", zaciowujc wierno celom i zadaniom

Komitetu centralnego z r. 1862, uniezalenia si co

do dziaalnoci na gruncie krajowym, pozostajc atoli

uzalenion od Komisyi Nadzorczej S. N. P, o tyle, e
z dziaalnoci swojej spraw przed ni corocznie zda-

wa musiaa.

Wadliwo organizacyjna na punkcie tym zapo-

wiedziaa si r. 1906, rozwina si i uwydatnia w dwóci
lataci nastpnyci, gdy pod wpywem przewodnictwa

onej Koo polskie w Dumie petersburskiej sprzenie-

wierzyo si niepodlegociowo-demokratycznym de-
niom i zasadom wszystkici porozbiorowyci ruciów

patryotycznych i walk ornyci.
Cios to by dla sprawy polskiej niespodziany

i bardzo dotkliwy, nie bardziej atoli ni onierska Cho-
pickich ionorowo, niemdra Skrzyneckici dyplo-

matomania, adwokacki Wielopolskici, Spasowiczów

psychopatyzm. Errare humanum est. Bdy s na to,

by rozumu uczyy. Po bdach dawniejszych pozosta-

way prónie, które zapenienia wymagay. Po bdzie
ostatnim pozostaje ognisko patryotyczne w Skarbie Na-

rodowym, które nadal suy moe pod warunkiem

zaopatrywania go w paliwo, jak si w ywno i amu-

nicy zaopatruj fortece oblegane. W celu tym Komi-

sya Nadzorcza, zoona w komplecie najmniejszym

z wychodców, ludzi uczciwoci nieposzlakowanej

i biegych w sprawach finansowych, lecz skutkiem

zaj swoich postawionych w niemoliwoci decydo-

wania w sprawach politycznych, uzupeni si powinna
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kolegami w kraju dla zakadania okrgów poborczych

i ograniczy czuwaniem nad funduszami S. N.

Po za ni „Organizacya polityczna", odpowiada-

jca celowo i zasadniczo organizacyi Komitetu cen-

tralnego z r. 1862, zawiza si ma sama, samo-

dzielnie, z ywioów nie tak surowyci, jak dawniej,

s bowiem do rozporzdzenia odamkowe pozosta-

oci „O. P.", rozprzonej, skutkiem opuszczenia jej

dla znikomych miraów parlamentaryzmu rossyjskiego

przez przewodników, s oraz obok pozostaoci tych

chtni i energiczni ludzie modsi, opuszczajcy w latach

ostatnich awy uniwersytetów polskich i zagranicznych.

Przypuszcza nie sposób, aeby z materyaów ta-

kich nie wyszykowaa si „Organizacya polityczna",

któraby z poród siebie wyonia Bronisawów Szwar-

cych, Franciszków Godlewskich, Agatonów Gillerów,

Zygmuntów Padlewskich, Stefanów Bobrowskich, Zy-

gmuntów Chmieliskich Romualdów Traugutów. Nie

upadlimy tak nisko. wiadcz mi o tem zgaszania si

do mnie ochotników suenia Polsce, domagajcych si

odemnie rad i wskazówek. Rady moje w szczegóy

wchodzi nie mog. Ogranicza si musz na poda-

nych powyej wskazówkach ogólnych. Szczegóy ochot-

nicy znajd w samych sobie.

Dla unikania omyek i bdów, do wskazywania

dróg i sposobów dziaalnoci politycznej, niezbdnym
jest „Zarzd Ogólny", przebywajcy w kraju, trzy-

majcy palce na pulsach narodowych i uwiadomiony
jaknajdokadniej z polityk midzynarodow.

Sformowanie zarzdu tego, w pooeniu, w jakiem

si Polska obecnie znajduje, nie moe by dokonanem
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ani drog wyboru, ani jakokolwiek inaczej legalnie,

ale tak czy owak a koniecznie nielegalnie i tajemnie,

w sposób mniej wicej taki, w jaki si uoya zmowa,

co do rozbioru Polski, w jaki si dokonao objcie

wadzy r. 1863 przez Rzd narodowy, który nie obie-

rany, nie mianowany, sam przez si stan i posuch

uzyska. Tak samo, ze zmodyfikowaniem niejakiem,

i zarzd ów stanby móg. Poniewa on stanby
mia nie w porze wstrznienia rewolucyjnego, ani

powstaczego, musiaby przeto skada si z ludzi nie-

zalenych majtkowo, mogcych si przenosi dowol-

nie i swobodnie z miejsca na miejsce w kraju i za-

granic, piastujcych w duszy potrzeb i przekonanych

o moliwoci wyzwolenia Polski i gotowych do praco-

wania na tej drodze.

Gdym si zamyli o ludziach takich, stanli mi

w oczach dwaj nieboszczycy: ks. Adam Sapieha i Lu-

dwik Michalski — gdyby ten ostatni zdrowiem si
cieszy! Czy w licznej jeszcze warstwie zamonego
obywatelstwa polskiego nie daoby si wygrzeba trzech

takich? Gdyby si znalaz jeden — ów jeden wyszu-

kaby dwóch innych i ci trzej do dzieaby si w nast-

pujcy — po rozpatrzeniu si w stanie rzeczy w zabo-

rach moskiewskim, pruskim i austryackim — wzili

sposób:

Zabraliby na drodze towarzyskiej znajomo z pre-

zydyalnem Komisyi Nadzorczej S. N. P. biurem i z ta-

kiemby do wchodzcych w skad onego czonków
zwrócili si owiadczeniem:

«My trzej, zdrowi na ciele i umyle,
majtkowo niezaleni, z wiar w naród
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polski iw Polsk, przekonani o obowizku
obywatelskim suenia Jej wiar i pra-

wd, wiadomi Jej znaczenia kulturalnego
i politycznego w rzeszy narodów, wyzna-
jcy zasady demokratyczne i uznajcy
si patryotyzmu, w deniu do niepodle-
goci, obejmujemy w sprawie polskiej
zarzd ogólny".

Zarzd ów, co do skadu swego znany najmniej-

szemu tylko Komisyi Nadzorczej kompletowi, peni-

by — krótko mówic — funkcye w cigu dalszym

Rzdu Narodowego.
W stosunku do Komisyi Nadzorczej oznajamiaby

j z dziaalnoci podlegej mu „Organizacyi polity-

cznej", wykazanej w § 16 Statutu i dawa jej, majce
si rozkazów, wskazówki we wzgldzie udzielania zasi-

ków pieninych z funduszów narodowych.

Przedsibiorstwo wszelakie, zbiorowe zwaszcza,

aeby mogo porzdnie, sprawnie, regularnie i doka-

dnie funkcyonowa, wymaga podziau pracy pod kie-

rownictwem wspólnem. Regua ta ogólna nie wyklucza

przedsibiorstwa takiego, jak ratowanie Ojczyzny za

pomoc obrony czynnej na drodze nielegalnej. W od-

niesieniu do dziaalnoci tej podzia pracy przedstawia

si pod postaci:

Organizacyi poborczej;

Organizacyi politycznej;

Instytucyi skarbowej;

Zarzdu ogólnego.

Nie jest to ani za wiele, ani za mao.
W czterech tych ciaach, byle praca sza ochoczo,
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zgodnie, karnie, ostronie i z wpatrywaniem si w Oj-

czyzn w okowach, wyda ona moe rezultaty podane,
do upragnionego przez nas celu prowadzce.

Na tern, w obecnem naszem pooeniu, polega

gównie polskie zadanie obywatelskie.
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PAR KU ROZWAANIU UWAG.

Piciu rozdziaów poprzednich zawarto oddajemy

pod sd ogóu polskiego, zwracajc si szczególnie do

tego ogóu, dla którego patryotyzm nie jest pozbawio-

nym znaczenia i wartoci wyrazem i który wraz z nami

postrzega i uznaje, e obrona bierna spraw polsk

w prostym kierunku na manowce i do zabagnienia

prowadzi.

Nie ta dla niej droga!

Drog, któr ona kroczy powinna, wytknlimy
w zarysach gównych, ograniczajc si na wskazaniach

ogólnikowych. Nie moglimy wdawa si w szczegóy,

obejmujce obszerny obrony czynnej zakres, a przed-

stawiajce odmiany, zalene od stosunków miejscowych.

Interes ogólny tyczy si przedewszystkiem organizacyi

si ywotnych polskich, nastpnie organizacyi reprezen-

tacyi politycznej odpowiedzialnej, zaopatrzonej w rodki

dziaania. Sprawa organizacyjna rozstrzyga si musi

sposobem dwojakim: tajemnie i jawnie— w kraju i na

emigracyi. Tu i tam powodzenie zaley od zrozumie-

nia potrzeby, od przejcia si takow, od pojcia rze-

czy i nadewszystko od dobrej woli, bez której pod

przymusem nawet nic poytecznego zrobi si nie da.

Przejawy dobrej woli przychodz do nas z za

oceanu — z ziemi krwi Kociuszków i Puaskich
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zbroczonej. Zabiegi spóziomków naszycii, którycli losy

do Ameryki zagnay, a którzy spraw polsk na sej-

mach swoich poruszaj i kwesty instytucyi skarbo-

wej traktuj na takowych powanie, trzymajc j usta-

wicznie na porzdku dziennym i zasilajc S. N. od

dawna skadkami pieninemi regularnie. Pozwala nam
to spodziewa si, e i my w Europie bdziemy si

w cigu dalszym ywo i gorliwie zajmowali rzeczami,

co nas tak z bliska obchodz.

Do rzeczy przeto w cigu dalszym przystpujc,

nie wchodzimy na cieki nieznane. Przedeptay je

i wzory nam gotowe pozostawiy organizacye emigra-

cyjne i krajowe poprzednie. Ustawa Towarzystwa De-

mokratycznego i ustawa Zjednoczenia daj nam wska-

zówki do ujcia organizacyi politycznej i skarbowej

w karby silne i do skierowania onej ku celowi nam
drogiemu, a nie pozbawionemu w Europie znaczenia

politycznego wysokiego. Gdyby kto, co do tego osta-

tniego, wtpi, wskaemy mu wiadectwo, na które po-

woa si moemy. Znaczenie sprawie polskiej przy-

zna Bismarck publicznie z wysokoci trybuny parla-

mentarnej, przyzna Hartmann pamitnem swojem aus-

rotten, przyznaje codziennie wyzwierzajca si na ni
niemiecka i moskiewska publicystyka, wiadczy za
o niem najdowodniej wzmagajca si z chwil kad
przeladowcza rzdów pruskiego i rossyjskiego zawzi-

to. Te zgoa o yczliwo nam podejrzywa si nie

dajce wiadectwa do sprawy naszej zaufanie w nas

budz i gruntuj. Z ufnoci przeto przystpowa mo-

emy do wygrzebywania z popioów i rozpalania na

nowo narodowego naszego Znicza, zasypywanego sta-

rannie rkami rónych konserwatywnych i postpo-



122

wych staczyków. Nie czyni oni tego — chtnie im to

przyznajemy— ze zej woli, ale, w czci, przez obaw,
w czci, przez brak zdrowego rozumu politycznego,

w czci, dziki urabiajcemu si w niewoli i w przed-

pokojach sualstwu. Mimo wszystko jednak — otu-

chy nie tracimy, nie upadlimy bowiem tak nizko —
tak nizko! — aebymy si zmieni mieli w naród

tchórzów, gupców i lokai.

Na zakoczenie pozostaje nam jeszcze doda uwag
par, zasugujcych na zapamitanie. Tycz si one

kwestyi partyjnej.

Bezpartyjno, zdaniem ludzi powanych i z punktu

naukowego, jest niedorzecznoci partyjn, dochodzc
nierzadko do fanatyzmu, ze szkodliwoci swojej znanego.

Partyjno jest szkodliw, o ile przenika j egoizm

wyzyskiwawczy, olepiajcy nienawici, bdc naj-

gorszym w yciu przewodnikiem i zawici, zabijajc

w sercach czowieczych popdy etyczne, bez których

ludzko zmieniaby si w rónopodwórzowe psiarnie,

zagryzajce si za spotkaniem kadem. Brakiem takim

altruizmu partyjnego zaznaczya si smutnej i przera-

ajcej pamici — ze wzgldu na jej rezultaty — wczo-

rajsza rewolucya strejkowa.

Czy i bezpartyjno i partyjno szkodliwemi byj
maj?...

Bezwzgldnie — tak; wzgldnie — nie.

Wzgldno bezpartyjnoci naley w razie, gdy

jest ona nastpstwem biernoty chorobliwej, ciasnogo-

woci waciwej. ,;A dokd — pyta pasterz — spieszysz

biedne ciel?... Ja nie wiem, lecz przedemn biegnie

innych wiele." Niewiadomców w tym rodzaju pci

obojej — salonowych zwaszcza — moc wielka po wie-
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de si bka. Zasuguj oni nietyle na gniew, co na

politowanie.

Partyjno na uwzgldnienie zasuguje, gdy j za-

prawia altruizm, gdy si kieruje wspózawodnictwem y-
czliwem i nie opiera na dogmatach, któremi si i bez-

partyjno usprawiedliwia chtnie. W razie takim nie

tylko na uwzgldnienie, lecz i na uznanie zasuguje,

wspózawodnictwo bowiem, altruizmem zaprawne, wy-

wouje cieranie si opinii, bdce zaczynem postpu.

A i z postpem na ostronoci si mie potrzeba.

Comy zyskali na lux e septentdone? . . . Szkolnictwo

rossyjskie zbaamucio nam modzie, zdeprawowao

wyobrani i przekonania, nakazujc tendencyjno ro-

mantyczn (?) poezyi polskiej, Mickiewiczów, Sowa-

ckich, Krasiskich, zastpi tendencyjnoci erotyczn

histeryzmem przesiknit. W duchu tego postpu po-

pisuj si wietni stylici prozaicy, jak najartystyczniejsi

poeci, popisywali si te wczora adepci socyalizmu na

mod rossyjsk, depcc po wsiach, miasteczkach i mia-

stach polskich symboliczny wizerunek patryotyzmu pol-

skiego.

Wyzna jednak winienem, e w tym smutnym

i wstrtnym kierunku dostrzega si daje zwrot po-

cieszajcy. P. P. S. wyranie, gono i nalegajco nie-

podlego Polski naprzód wysuwa. Mniej w lewo, ni
P. P. S. zwrócone, oraz mniej skrajni, ni socyalici

maksymalni, za tym — przypuszcza mona — pójd
przykadem i odwraca si przestan od instytucyi

skarbowej, ogniskujcej w sobie patryotyzm polski.

Tem, co mi teraz z pod pióra wypynie, pragn,

aeby si przejy stronnictwa rzetelnie polskie, stron-

nictwa demokratyczne odcieni wszelakich i stronnictwa
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socyalistyczne, nie uznajce potrzeby znicestwienia Pol-

ski ^), oraz stronnictwa konserwatywne, podzielajce

wiar Zygmunta Krasiskiego w potg nieprzepart

zjednoczenia si szlachty polskiej z ludem polskim.

Na wierze tej opiera si instytucya Skarbu Naro-

dowego — na wierze, przeciskajcej si lini czerwon
(czerwon dlatego, e krwi wszechpolsk, za Ojczyzn
przelan, nakrelon) pomidzy stronnictwami rzetelnie

polskiemi — mianujc si patryotyzmem pol-

skim.

Skutkiem tego, co zaszo w czasach ostatnich

w mocarstwach, co Polsk rozebray, nastpi musi ze

strony ich wysiek, do najwyszego spotgowany sto-

pnia, celem rozprawienia si z ni ostatecznie. W roz-

prawie tej siy ich cae zwróc si na lini, zerodko-

wujc w sobie polskie siy odporne — na on zaznaczon

powyej lini czerwon — na patryotyzm nasz.

Có wobec perspektywy tej, wskazuje nam ro-

zum? — zimny rozum? — matematyczny rozum? —
rozum wojowniczy, obliczajcy na polu bitwy, pod

groz przegranej, moliwo obrony? — w czem

i gdzie moliwo ta do znalezienia jest, jeeli nie na

linii, nakrelonej z wiar w naród, co przed wiekami

Polsk zbudowa, przez ojców, dziadów, pradziadów

naszych i nas widokiem swoim ku czynnej Ojczyzny

obronie podniecajcej ? ...

Wiar daje nam uczucie, sposoby obrony wska-

zuje rozum. Pierwsze bez drugiego, jak drugi bez

pierwszego na wartoci cakowicie trac.

^) Nie uznawao tego nie mao proroków socyalizmu, naj-

pierwszy z poród nici Karol Marks, który przeciwnie: domaga
si Polski caej, wolnej, niepodlegej.
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W poczeniu uczucia (wiary) z rozumem (rachun-

kiem) znajduje si zarodek cudu, zapowiedzianego

przez poet-arystokrat, a hodowanego w zaoonem
przez rachmistrzów-demokratów gniedzie Skarbu Naro-

dowego.

A niech wiedz arystokraci i demokraci polscy,

jakote wszelakie rzetelnie polskie stronnictwa, e in-

stytucya Skarbu Narodowego nie bya, nie jest i nie

bdzie suk stronnictwa adnego, e bya, jest i b-
dzie gniazdem, zniczem, cytadel patryotyzmu pol-

skiego, wypromieniajcego ze siebie obron czynn
w ustawicznej o spraw polsk walce, w ustawicznie

grocem Polsce niebezpieczestwie!...

Niech o tern wiedz Polacy wszyscy, w kraju i za

granic, w Europie, w Ameryce i gdzieby nie prze-

bywali!...

Szerzenie wiadomoci tej, oraz staranie si o za-

wizywanie organizacyj, obowizanych dziaa wedle

wskaza i potrzeb instytucyi, naley w pierwszym rz-

dzie do modziey, wkraczajcej w te lata, w których

modzieniec, obywatelem si stajc, poznaje i odczuwa

w sobie najywiej i najsilniej obowizki obywatelskie,

do których sposobi si winna w Towarzystwach przez

ni w wyszych uczelniach zakadanych. Obywatelstwo

polskie, a zatem i modzie polska, ma, obok ekono-

micznych, podobnych we wszystkich krajach, odmienne

zadania polityczne.

Na zamknicie niniejszego « Rzeczy o obronie

czynnej i o Skarbie Narodowym" opracowania, do

stosunków obecnych zastosowanego, owiadczy winie-

nem, e instytucya skarbowa, wymagajc jako taka

groszowego o niej pamitania, nie wspózawodniczy
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z adn z instytucyj owiatowych, naukowych, filantro-

pijnych, przemysowych, finansowych, zabawowych na-

wet, majc przed sob zadanie nietylko adnej z nich

nie przeszkadzajce, ale kadej pomylniejszy, ni obe-

cnie rozwój rokujce.

Nie przeczymy, e trudnem jest zadanie tego roz-

wizanie. O wiele atwiej wrogom Ojczyzny naszej

wieci baki, od czego oni ze wzgard si odwracaj.
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